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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer técnico final do procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da 
Messejana", em fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), definido pelo 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação), a Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo (ARH Alentejo, integrada na Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. - APA), na 
qualidade de Departamento competente para o licenciamento do referido projeto, comunicou ao 
Departamento de Avaliação Ambiental da APA (APA/DAIA), que a documentação submetida pelo 
proponente (EDIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.) para o efeito, via 
Módulo LUA (Licenciamento Único Ambiental) alojado na plataforma eletrónica SILiAmb – Sistema 
Integrado de Licenciamento do Ambiente, encontrava-se em condições para possibilitar a realização do 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto do "Circuito hidráulico de ligação à 
albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana", designadamente o Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) sobre o referido projeto, bem como o respetivo projeto de execução. 

A APA/ARH Alentejo constitui a entidade coordenadora do licenciamento, sendo ainda responsável pela 
autorização das componentes do projeto integradas na rede primária. Por sua vez, a Direção-Geral de 
Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) é a entidade competente para a autorização das 
componentes do projeto integradas na rede secundária. 

O projeto em causa, considerando os elementos que o integram, encontra-se sujeito a procedimento de 
AIA, de acordo com o definido nas disposições da subalínea i), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação), estando abrangido pelos limiares definidos 
para o Caso geral das seguintes tipologias: 

• Circuito Hidráulico (integrando a conduta elevatória e a conduta adutora principal) 

Esta componente do projeto constitui uma tipologia que se encontra tipificada na alínea j) do 
n.º 10 do Anexo II 

Construção de aquedutos e adutoras ≥ 10 km e Ø ≥1 m - Caso Geral 

• Bloco de Rega 

Esta componente do projeto constitui uma tipologia que se encontra tipificada na alínea c) do 
n.º 1 do Anexo II 

Projetos de desenvolvimento agrícola que incluam infraestruturação de rega e drenagem 
≥ 2 000 ha - Caso Geral 

Deste modo, de acordo com o definido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 (com as alterações 
posteriormente introduzidas), a autoridade de AIA competente é a APA, I.P. . 

Consequentemente, através do ofício n.º S019216-202103-DAIA.DAP, de 19/03/2021, a APA, I.P., na 
qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em 
conformidade com o artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas 
seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia 
e Geologia, I.P. (LNEG, I.P.), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR 
Alentejo), Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo), Direção-Geral de Agricultura e 
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Desenvolvimento Rural (DGADR) e Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada 
Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Assim, as entidades acima referidas nomearam os seguintes representantes para integrar a CA: 

• APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
• APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso 
• APA/ARH Alentejo – Eng. José Soares 
• ICNF – Eng.ª Joana Venade 
• DGPC – Dr. João Marques 
• LNEG – Dr. Pedro Ferreira 
• CCDR Alentejo – Eng. Ilídio Ribeiro 
• ARS Alentejo – Eng. Hugo Nereu 
• APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama 
• DGADR – Eng. Manuel Franco Frazão e Eng.ª Maria de São José Pinela 
• ISA/CEABN – Arq.ta Francisca Aguiar Pinto 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de janeiro de 2021, é da responsabilidade da empresa 
COBA, tendo sido elaborado entre novembro de 2020 e janeiro de 2021. É composto pelos seguintes 
volumes: 

• Volume 1 - Relatório Síntese 
• Volume 2 – Peças Desenhadas 
• Volume 3 – Anexos Técnicos 
• Volume 4 – Resumo Não Técnico 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

• EIA e RNT reformulados, datados de junho de 2021, em resposta ao Pedido de Elementos 
Adicionais, incorporando diretamente nos respetivos volumes os esclarecimentos, alterações e 
elementos adicionais solicitados; 

• Elementos Complementares, datado de agosto de 2021. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução, sendo discriminadas em anexo as peças do 
projeto remetidas. 

Pretende-se com este Parecer apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 
efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 
em causa. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do projeto "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do 
Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana", foi a seguinte: 

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

• Análise da conformidade do EIA. 

Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do Projeto; Fatores Ambientais 
(Geologia; Sistemas Ecológicos; Uso do Solo; Socioeconomia; Ordenamento do Território; Saúde 
Humana; Alterações climáticas; Solos; Agrossistemas; Paisagem). Foi ainda solicitada a 
reformulação do Resumo Não Técnico. 

Esta informação foi apresentada em 23 de junho de 2021. 

• Declaração da conformidade do EIA a 8 de julho de 2021. 

• Solicitação de esclarecimentos e informação complementar relativamente a Aspetos Gerais e aos 
fatores Sistemas Ecológicos, Uso do Solo, Paisagem. Esta informação foi apresentada em 13 de 
agosto de 2021. 

• Solicitação de parecer externo à Águas Públicas do Alentejo, S.A., à Infraestruturas de Portugal, à 
E-Redes e à Direção-Geral de Energia e Geologia. 

As pronúncias emitidas pelas entidades que se pronunciaram, encontram-se em anexo, tendo 
sido analisados em capítulo próprio e integrados no presente Parecer da CA, sempre que se 
entendeu ser pertinente. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, desde 15 de 
julho a 25 de agosto de 2021. 

• Visita ao local, efetuada em 5 de agosto de 2021, tendo estado presentes os representantes da 
CA (da APA/DAIA, da APA/DCLIMA, da APA/ARH Alentejo, do ICNF, da DGADR), do proponente 
(EDIA), da empresa que elaborou o EIA e do projetista. 

• Análise técnica do EIA reformulado e respetiva informação complementar, bem como a consulta 
dos elementos do projeto de execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a 
possibilidade dos mesmos serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais 
foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, 
as matérias analisadas são as seguintes: 

− a APA/ARH Alentejo sobre Recursos Hídricos 
− o ICNF sobre Sistemas Ecológicos 
− a DGPC sobre Património Cultural 
− o LNEG sobre Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 
− a CCDR Alentejo sobre Uso do Solo, Sócio-Economia, Ordenamento do Território 
− a ARS Alentejo sobre Saúde Humana 
− a APA/DCLIMA sobre Alterações Climáticas 
− a DGADR sobre Solos, Agrossistemas 
− o ISA/CEABN sobre Paisagem 

• Seleção dos fatores ambientais fundamentais, tendo em consideração as características do 
projeto e da área de implantação do mesmo. 
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• Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública e das entidades externas consultadas, para além da discussão das temáticas 
principais, designadamente, objetivos do projeto, caracterização da situação existente, 
identificação e avaliação dos impactes, medidas de minimização e planos de monitorização. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
avaliação, 3. Enquadramento e objetivos do projeto, 4. Antecedentes de elaboração do projeto e 
do EIA, 5. Descrição do projeto, 6. Análise específica, 7. Síntese dos pareceres das entidades 
externas, 8. Resultados da Consulta Pública, 9. Conclusão, 10. Condicionantes, Elementos a 
apresentar, Medidas de minimização, Medidas de compensação e Planos de monitorização. 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

5 

3. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA do "Circuito 
hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana", bem como a 
disponibilizada no âmbito de anteriores procedimentos de AIA realizados para o Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

 
3.1. ENQUADRAMENTO GLOBAL DO EIA NO EFMA 

O primeiro procedimento formal de AIA da barragem e aproveitamento hidroelétrico de Alqueva foi 
concluído em outubro de 1994. A Comissão de Avaliação propôs a aprovação desta primeira fase do 
Empreendimento (Barragem e aproveitamento hidroelétrico), sendo a sua implementação condicionada à 
realização da Avaliação de Impacte Ambiental do Empreendimento considerado no seu global. 

Realizou-se assim, entre julho de 1994 e março de 1995, o Estudo Integrado de Impacte Ambiental 
(EIIA), desenvolvido pela SEIA, que considerou a globalidade do Empreendimento. A instrução do 
procedimento de AIA teve início em 17 de março de 1995, com a apresentação do EIIA ao Ministério do 
Ambiente e Recursos Naturais (MARN), ao abrigo do Decreto-Lei n.º 186/90, de 6 de junho, sendo o 
parecer da Comissão de Avaliação aprovado pela Ministra do Ambiente e Recursos Naturais, em agosto 
de 1995. 

O procedimento de AIA integrou uma avaliação técnica do EIIA por parte da Comissão de Avaliação 
nacional, consulta pública e audiências em Portugal e Espanha no âmbito da qual foi elaborado um 
Informe Técnico pelo Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente - Dirección General de 
Política Ambiental (DGPA) de Espanha. 

Deste processo de AIA resultou um parecer positivo ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva 
(EFMA), condicionado à adoção de uma gestão ambiental do Empreendimento, sustentada pelos 
princípios e requisitos enunciados no parecer emitido e no parecer do primeiro processo de avaliação. 

De entre os requisitos a assegurar salienta-se a necessidade de elaborar Estudos de Impacte Ambiental 
específicos relativos às infraestruturas do sistema de rega, uma vez que os elementos disponíveis à data 
não permitiam avaliar, com rigor, o sistema de rega nas suas várias componentes. 

Deste modo, foi realizado um conjunto de Estudos de Impacte Ambiental de projetos que integram o 
EFMA, à medida que aqueles foram sendo desenvolvidos. É nesta lógica de atuação, e atendendo ainda 
ao quadro legal atualmente em vigor, que se insere a elaboração do EIA do projeto do "Circuito hidráulico 
de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana". 

 
3.2. ENQUADRAMENTO GLOBAL DO PROJETO NO EFMA 

O Sistema Global de Rega do EFMA tem como objetivo genérico a utilização da água armazenada na 
barragem de Alqueva para a rega dos melhores solos do Alentejo. 

Os antecedentes do aproveitamento hidroagrícola do rio Guadiana reportam a estudos realizados na 
década de 50, materializados no Plano de Rega do Alentejo, que determinou as possibilidades de rega 
para todo o Alentejo. Em função de estudos, realizados ao longo dos últimos 25 anos, a solução 
preconizada para o desenvolvimento das infraestruturas do EFMA consiste na repartição da área total de 
rega de cerca de 120 000 ha, por três subsistemas de rega, nomeadamente: 

• Subsistema de Alqueva – com origem da água na margem direita da albufeira de Alqueva e que 
visa a beneficiação de cerca de 64 000 ha de terrenos (cerca de 52 300 ha de terrenos em 
concelhos do Baixo Alentejo, nomeadamente nos concelhos de Alcácer do Sal, Alvito, Aljustrel, 
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Beja, Cuba, Ferreira do Alentejo e Vidigueira, e cerca de 7 700 ha em concelhos do Alto Alentejo 
(Évora e de Portel); 

• Subsistema de Pedrógão – com origem da água na margem direita da albufeira de Pedrógão e 
que visa a beneficiação de cerca de 25 000 ha de terrenos nos concelhos de Beja e Vidigueira; 

• Subsistema de Ardila – com origem da água na margem esquerda da albufeira de Pedrógão e 
que visa a beneficiação de cerca de 30 000 ha de terrenos nos concelhos de Moura e Serpa. 

O sistema de barragens Alqueva-Pedrógão representa assim a origem de água para todo o 
Empreendimento. Além do abastecimento de terrenos com água para rega, o EFMA prevê também o 
abastecimento e o reforço de água para fins industriais e consumo humano, bem como a produção de 
energia elétrica, através das Centrais Hidroelétricas de Alqueva e de Pedrógão e um conjunto de 
aproveitamentos hidroelétricos (mini-hídricas). 

O Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana, objeto 
da presente análise, é parte integrante do subsistema de Alqueva (Bloco do Baixo Alentejo), estando 
incluído na bacia hidrográfica do rio Sado. 

O Bloco do Baixo Alentejo tem início na Ligação Loureiro-Alvito, sendo a albufeira do Alvito o principal 
distribuidor de todo o Baixo Alentejo, alimentando os circuitos de Odivelas-Vale do Gaio, Cuba-Vidigueira 
e a adução à albufeira do Pisão. 

O Circuito Hidráulico Alvito-Pisão, próximo da barragem do Pisão, divide-se em duas aduções: troço 
Pisão-Roxo e troço Pisão-Beja. Além de beneficiar as manchas de rega localizadas a jusante da barragem 
do Pisão, o primeiro permite o reforço das afluências à barragem do Roxo. A albufeira do Roxo alimenta o 
Canal Condutor Geral do Roxo, o qual constitui a origem de água para o Sistema Roxo-Sado, ao alimentar 
o reservatório R1. A Daqui o adutor Roxo-Sado alimenta graviticamente o reservatório intermédio R2. 

Junto do reservatório de regularização R2, a estação elevatória de Rio de Moinhos (EERM) eleva a água 
até ao reservatório de regulação R3 a partir de uma conduta bidirecional (betão com alma de aço, 
DN1600) com 3,97 km, que permite a alimentação da rede de rega a partir de ambos (EERM e R3). 

A EERM, já em exploração, foi dimensionada para elevar um caudal total de 2,775 m3/s, estando 
atualmente instalados os equipamentos correspondentes à 1ª Fase (1,665 m3/s). Quando completa, terá 
uma capacidade de elevar o caudal total para o bloco de rega de Rio de Moinhos e para o bloco de rega 
da Messejana, objeto da presente análise. 

O reservatório R3 tem uma geometria retangular com uma capacidade útil de armazenamento de 
65 000 m³. Tem a sua soleira à cota (124,5), o Nível de Pleno Armazenamento-NPA à cota (130,0) e o 
topo à cota (131,0). Será numa derivação a construir na conduta bidirecional, junto da câmara de 
válvulas que controla o reservatório R3, que terá origem o circuito hidráulico de ligação à albufeira do 
Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana. 
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Figura 1 - Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 

no Subsistema de Alqueva do EFMA. 
[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

 

Evolução do Sistema Global de Rega do EFMA 

Em 2013 a EDIA elaborou um documento intitulado “Zona de Intervenção de Alqueva. Contribuição para 
a Definição de Áreas e de Necessidades Hídricas para o Regadio na Zona Envolvente do EFMA” 
(EDIA, 2013). Nesse documento define-se a Zona de Intervenção de Alqueva (ZIA), como a “área de 
influência do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva, desenvolve-se entre Elvas e Aljustrel, 
ocupando cerca de 900 000 ha distribuídos por 20 concelhos dos distritos de Beja, Évora, Setúbal e 
Portalegre”. 

No documento supracitado pode ainda ler-se que “apesar da conclusão das infraestruturas hidroagrícolas 
projetadas para o EFMA só estar prevista para 2015, os inúmeros e reiterados pedidos expressos de 
água para rega na envolvente do Empreendimento (em áreas já regadas com recursos próprios e não 
regadas) têm-se avolumado e atualmente ascendem já a valores superiores a 40 mil ha - a somar aos 
120 mil que se encontram em implementação - e têm tendência para continuar a aumentar. 

Por outro lado, a par da evolução das tecnologias de regadio, das culturas e dos mercados, é hoje 
possível viabilizar o uso hidroagrícola de solos que poderão ter sido considerados menos aptos para 
esse fim no esboço inicial do EFMA, não tendo por essa razão sido considerados à partida. 
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Acresce que face aos avanços e melhorias sensíveis que se vêm obtendo no que concerne à eficiência 
hidráulica dos sistema do EFMA e através de uma gestão otimizada dos seus recursos, é viável 
assumir uma extensão de benefício, exclusivamente através da rentabilização dos recurso hídricos 
atualmente afetados ao Empreendimento (através de Contrato de Concessão em vigor), não 
mobilizando novas massas de água para o efeito e não criando novos impactos neste âmbito. 

Reiterando devidamente 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, crê-
se estarem reunidas as condições para se concretizar um benefício mais alargado da componente de 
regadio do EFMA, de modo integrado e sustentado”. 

Assim, a EDIA, no documento em causa, delimita, na Zona de Intervenção do EFMA (ZIA), 
“novas áreas onde se identificou um elevado potencial para o estabelecimento de áreas significativas 
de regadio estruturadas, estáveis e sustentáveis. 
Estas áreas, especialmente vocacionadas para o regadio, para além de não carecerem da criação de 
novas origens de água e de, pelo contrário serem de fácil integração no EFMA, partilham, entre 
outras, três das seguintes (…) características: 

• apresentarem solos adequados; 
• ter já atividade agrícola significativa; 
• possuírem regadio imperfeito ou forte apetência para regadio, ou seja, onde 
• não é ainda possível realizar um regadio tecnicamente sustentável, essencialmente, por 

escassez de água disponível de forma economicamente viável; 
• efetuarem a utilização de recursos hidrológicos subterrâneos para apoio à atividade agrícola; 
• onde existem empresários agrícolas que manifestaram já o seu interesse, reiteradamente, na 

ligação das suas explorações agrícolas à rede primária do EFMA; 

Estas áreas são, pelo contexto acima sistematizado, especialmente vocacionadas para serem 
associadas a áreas de rega/perímetros hidroagrícolas já existentes, ou, no limite, dar origem à criação 
de novas áreas de rega/perímetros, com todas as vantagens inerentes à constituição de perímetros 
hidroagrícolas - a que acresce naturalmente a preservação dos recursos hidrogeológicos (atualmente 
sobre explorados), face à criação de alternativas baseadas em recursos hídricos superficiais. 
Desta infraestruturação/agregação decorrem, para além dos benefícios inerentes ao regadio, 
significativas mais-valias dada a regulamentação mais restritiva, quanto à exigência de práticas 
agrícolas ambientalmente sustentáveis e ao uso de água planeado e aferido, salvaguardando-se, 
assim, os recursos hídricos, subterrâneos e superficiais, que deixarão de ser usados, bem como a 
proteção / conservação do solo, garantindo desta forma a perenidade dos elementos de suporte de 
uma agricultura de regadio sustentável. 
Por outro lado, a associação destas áreas, quando possível, às origens de água/rede primária do EFMA 
irá transferir os seus consumos de água para um uso de água para regadio previamente quantificado 
e alocado, quer no âmbito do contrato de concessão entre o Estado Português e a EDIA, S.A., quer 
nos acordos já estabelecidos com a União Europeia. Nesta situação, o fornecimento de água será, em 
grande parte, assegurado por investimentos já efetuados, otimizando-se a rentabilização destes 
investimentos, e garantindo a concretização dos objetivos inerentes à sua realização. 
Com base nestes pressupostos e nos elementos de base existente, para o território em análise, 
selecionaram-se as novas áreas a considerar. Nesta avaliação preliminar foram contabilizados cerca de 
100 000 ha de novas áreas passíveis de vir a ser regadas pelos recursos mobilizados pelo Alqueva 
(EFMA), perfazendo um volume de necessidades de abastecimento na ordem dos 300 milhões m3/ano 
médio, à margem dos já alocados aos usos consuntivos previstos para os atuais 120 mil ha de 
regadio”. 
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No referido documento, sendo efetuadas diversas análises, no âmbito das necessidades de água é 
referido que "nos últimos anos vem-se constatando uma mudança progressiva no uso e exploração da 
terra nas áreas do EFMA e em áreas adjacentes, com uma larga predominância para o uso do olival 
intensivo ou super intensivo, da vinha e também com o surgimento de outras culturas arbóreas de 
regadio. A título de exemplo, pode referir-se que, em primeira aproximação, na zona do EFMA o olival 
já atingiu cerca de 40% da área. Ora, estas culturas exigem habitualmente bem menos quantidade de 
água mensal e podem ter uma dotação percentualmente menor nos meses de Verão (período de rega 
critico para as restantes culturas) e mais centrada na "floração" (Abril-Maio). 
Concretamente, o olival implica dotações nos primeiros anos de 1500 a 2000 m3/ha e de 3000 a 
4000 m3/ha na parcela em período de pleno desenvolvimento, atenuando ainda os caudais de ponta 
nos meses críticos. 
Tendo em consideração as origens de água superficial já existentes nestas áreas e a ocupação cultural 
expectável, e ponderando sobretudo o necessário compromisso com a evolução da eficiência e dos 
métodos de rega, assumiu-se que a dotação média por hectare de área beneficiada, no horizonte de 
projeto, não ultrapasse cerca de 3000 m3/ha. Assim, pode estimar-se que o volume necessário para 
servir estas áreas de rega seja da ordem de grandeza de 300 hm3. 

Face ao interesse manifestado por diversas entidades e por associações de agricultores, o documento 
(EDIA, 2013), prossegue com uma análise a um conjunto de áreas previamente identificadas (“novas 
áreas passíveis de vir a ser regadas pelos recursos mobilizados pelo Alqueva”), procurando pormenorizar 
as opções seguidas. 

O documento (EDIA, 2013), apresenta uma sistematização final sobre os estudos efetuados, sendo que 
das considerações finais tecidas no mesmo consta que "4- Estes estudos que envolveram já algum 
desenvolvimento nos domínios ambiental e no pré-dimensionamento das redes de ligação ao EFMA e 
de distribuição junto dos beneficiários, permitem indicar que, globalmente, se terá uma área com 
cerca de cinquenta mil hectares, devidamente habilitada a ser integrada de modo expedito na 
infraestruturação de beneficiação hidroagrícola do EFMA e num contexto devidamente regrado do 
ponto de vista ambiental”. 

 
3.3. OBJETIVOS DO PROJETO NO QUADRO GLOBAL DO EFMA 

A albufeira do Monte da Rocha, inaugurada em 1972 tem como principais funções o abatimento de 
pontas de cheias, o fornecimento de água à agricultura e à indústria, assim como o fornecimento de água 
para abastecimento a diversas povoações. 

O projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha concretizará a ligação da 
barragem de Alqueva à barragem do Monte da Rocha, no concelho de Ourique, permitindo o reforço de 
recursos hídricos da albufeira desta barragem, importante origem de água para abastecimento público e 
para o regadio do Alto Sado. O baixo volume de armazenamento de água na barragem do Monte da 
Rocha (frequentemente, e por períodos relativamente longos, inferior a 30 hm3) e o facto de aquela que 
existe estar reservada para abastecimento público, pode colocar em causa a realização das campanhas de 
rega; esta situação, de acordo com a Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado 
(ARBCAS), já se verificou em 2020 com o cancelamento, por falta de água, da campanha de rega a partir 
da albufeira do Monte da Rocha. Em simultâneo, o projeto permitirá beneficiar diretamente mais 
2 701 hectares de regadio em serviço de percurso, com a constituição do Bloco de rega da Messejana. 

Assim, o projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da 
Messejana resulta da 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 
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vem estando recorrentemente nos seus níveis mínimos, face à reduzida pluviometria e às elevadas 
solicitações de água. Em simultâneo, permitirá beneficiar diretamente cerca de 2 701 ha de regadio em 
serviço de percurso. Para tal, para além da rede de rega, o projeto prevê um reforço do sistema 
elevatório de Rio de Moinhos (existente), uma captação em conduta elevatória bidirecional (existente), 
uma bombagem para um reservatório de regulação em local elevado e a posterior alimentação gravítica 
de uma rede hidráulica de transporte e distribuição para reforço da albufeira do Monte da Rocha, da 
Estação de Tratamento de Água (ETA) do Monte de Rocha e do Canal Condutor Geral (CCG) do Alto 
Sado, assim como de uma rede secundária de rega. 

Apenas a conduta elevatória terá associado um gasto energético, já que as restantes condutas, primárias 
e secundárias, são totalmente gravíticas 

O projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha aumentará significativamente a 
garantia quer do abastecimento público, quer do benefício hidroagrícola a 3 700 ha, que já são servidos 
pela albufeira do Monte da Rocha. 

Acresce que, no âmbito do projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e 
bloco de rega da Messejana, se incluem os projetos base de duas centrais solares fotovoltaicas flutuantes 
a instalar no Reservatório R2 (central fotovoltaica de Rio de Moinhos, com uma potência de cerca de 
0,5 Mw) e no Reservatório R3 (central fotovoltaica da Messejana, com uma potência de cerca de 
0,6 Mw). Têm como objetivo principal satisfazer parcialmente as necessidades de energia das estações 
que lhe estão anexas. Estes projetos serão alvo de estudo de incidências ambientais autónomo. 
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4. ANTECEDENTES DE ELABORAÇÃO DO PROJETO E DO EIA 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA. 

Na delimitação da área a beneficiar no âmbito do projeto objeto da presente apreciação, foram tidos em 
consideração os valores socio ambientais em presença, pelo que das áreas a regar foram excluídas as 
seguintes áreas: 

• Áreas de montado; 
• Áreas de galeria ripícola consolidada e com capacidade de sustento do coberto, nas linhas de 

água (exclusão de faixas de terreno de 10 m e 20 m) 
• Uma parcela de rega com 667 ha de modo a permitir acomodar a expansão da área de proteção 

da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde; 
• Uma faixa de 30 m em torno da Aldeia dos Elvas de modo a criar uma área de proteção da 

população aqui residente com vista a minimizar a exposição aos produtos fitofarmacêuticos que 
serão usados nas parcelas agrícolas. 

Adicionalmente foi ainda considerada: 

• A instalação de ninhos para aves estepárias, nomeadamente o francelho e o rolieiro cuja 
presença foi confirmada na área de estudo, de modo a promover e potenciar a continuação do 
uso da área do projeto por estas espécies quer na fase de construção quer na fase de exploração 
do presente projeto; 

• A reabilitação da galeria ripícola de alguns troços da ribeira da Ferraria, com o objetivo não só de 
valorização paisagística e de controlo de fenómenos erosivos, como para regulação dos nutrientes 
de potenciais inputs provenientes das áreas beneficiadas. 

A definição das características do presente projeto envolveu várias etapas e sofreu diversas alterações 
relativamente à área a beneficiar, aos caudais a entregar, assim como às soluções e configurações do 
sistema elevatório, rede hidráulica, infraestruturas associadas, etc., tendo em vista a adoção da solução 
mais eficiente. 

Tendo a EDIA tomado conhecimento em março de 2019 de que a área afeta à Zona de Proteção Especial 
(ZPE) de Castro Verde estaria a ser reavaliada (no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal de 
Ourique), com a qual a área de rega prevista poderia interferir potencialmente, e ainda que uma parte 
considerável da área a beneficiar pertencia a uma central fotovoltaica, procedeu a uma redução da área 
de rega a beneficiar pelo circuito hidráulico, nomeadamente: 

• Exclusão de 667 ha, devido à ampliação da área afeta à ZPE de Castro Verde, no âmbito da 
revisão do PDM de Ourique; 

• Exclusão de 238 ha, relativa à área reservada para a futura central fotovoltaica de Ourique (área 
afeta ao Monte da Quinta Nova). 

Esta redução da área a beneficiar (para os 2 852 ha), para além da redução do caudal de 
dimensionamento da rede de rega do bloco da Messejana, deu origem a uma revisão da solução proposta 
que resultou na: 

• Redução do caudal a entregar na albufeira do Monte da Rocha para 1,5 m3/s; 
• Necessidade de reforço da capacidade de elevação da estação elevatória de Rio de Moinhos 

(existente); 
• Revisão do sistema elevatório da Messejana para um caudal de dimensionamento de 1,5 m3/s; 
• Substituição de um reservatório de regularização com 50 000 m3 (modelado no terreno) por um 

reservatório de regulação com 1 000 m3 (em betão armado); 
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• Não reabilitação da barragem dos Miguéis, mantendo-se, no entanto, a inclusão da respetiva área 
de rega no Bloco da Messejana; 

• Alteração do traçado nos últimos 6 km da conduta adutora, nomeadamente no troço que cruza a 
futura central fotovoltaica de Ourique. 

A solução final adotada para o projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e 
bloco de rega da Messejana, considerando ainda as áreas solicitadas para exclusão, apresenta as 
seguintes caraterísticas: 

> Origem de água: sistema hidráulico Roxo Sado – através de uma picagem na conduta 
bidirecional do bloco de rega de Rio de Moinhos, incluindo o reforço da 
capacidade de elevação da Estação Elevatória de Rio de Moinhos (de 5 x 
555 l/s para 3 x 555 l/s + 2 x 730 l/s) 

> Área de rega: bloco único com uma área total beneficiada de 2 701 ha 

> Circuito hidráulico: sistema elevatório, reservatório de regulação (1 000 m3), conduta adutora 
com serviço de percurso (rede de rega) 

> Barragem dos Miguéis: sem ligação à albufeira e sem reabilitação da barragem, mas com 
integração da área de rega no bloco da Messejana 

> Pontos de entrega: albufeira do Monte da Rocha (1,5 m3/s) 
Canal Condutor Geral do Alto Sado (200 l/s) 
ETA de Monte da Rocha (150 l/s) 

 

 
Figura 2 – Áreas a beneficiar pelo Bloco de Rega da Messejana: solução adotada no projeto de execução. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA. 

O projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da Messejana 
localiza-se na freguesia da Messejana e na União das freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos, no concelho 
de Aljustrel, e na União das freguesias de Panóias e Conceição, no concelho de Ourique, no distrito de 
Beja. 

A área a beneficiar integrada no bloco de rega da Messejana situa-se imediatamente a sul do bloco de 
rega de Rio de Moinhos, localizando-se 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. 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. 

O Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana tem a 
origem numa derivação a executar na conduta elevatória bidirecional que liga os reservatórios R2 e R3, 
do sistema elevatório do Circuito Hidráulico Roxo-Sado, alimentado pela estação elevatória de Rio de 
Moinhos (EERM). Consequentemente, dimensionamento hidráulico do circuito hidráulico de ligação ao 
Monte da Rocha e da rede de rega do bloco da Messejana são condicionados pela capacidade hidráulica 
do sistema elevatório de Rio de Moinhos. 

As condições a montante (caudal disponível) dependem do período do ano. O reforço das afluências 
próprias da albufeira do Monte da Rocha será feito preferencialmente fora do período de rega, (de janeiro 
a meados abril), uma vez que os pedidos de rega são bastante pequenos e normalmente assegurados 
pelos volumes dos reservatórios R2 e R3 (bloco de Rio Moinhos). Por sua vez, o dimensionamento 
hidráulico da rede de rega do bloco da Messejana é condicionado pela folga que o sistema elevatório de 
Rio de Moinhos possui relativamente às necessidades efetivas da área servida pelo sistema e pela 
capacidade de regularização do Reservatório da Messejana. 

Considerando um volume de reforço anual de até 20 hm3, o regime de pedidos de água para rega e 
fixando-se o caudal de dimensionamento da ligação à albufeira do Monte da Rocha em 1,5 m3/s, o 
sistema permitirá transferir: 

• 1,5 m3/s durante 3,5 meses (entre janeiro e meados abril), num total de 13,6 hm3; 
• 1,0 m3/s durante 2,5 meses (entre meados abril e final de junho), num total de 6,4 hm3. 

Acresce que, para além do reforço à albufeira do Monte da Rocha, estão previstas mais três ligações: 

• Uma ligação ao canal condutor geral do Alto Sado, para um caudal máximo de 200 l/s, que 
apenas poderá operar fora da campanha de rega; 

• Uma ligação à Herdade do Monte dos Gregórios (a jusante de hidrante H43), com um caudal 
máximo de 180 l/s, que apenas poderá operar fora da campanha de rega; 

• Uma ligação à Estação de Tratamento de Água (ETA) do Monte da Rocha (150 l/s), que também 
poderá operar no período de ponta da rega. 

Durante as operações de transferência, caso o caudal máximo de dimensionamento se esgote, terá 
obrigatoriamente de haver um compromisso entre as solicitações de água requeridas (entre entidades 
intervenientes), por forma a não ultrapassar o caudal total de 1,5 m3/s. 
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As ligações ao Canal Condutor Geral do Alto Sado e à ETA são independentes, permitindo abastecer os 
respetivos sistemas sem gastos energéticos e sem as perdas inerentes ao armazenamento na albufeira. 

O projeto Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da Messejana, 
objeto da presente análise, contempla as seguintes infraestruturas: 

• Captação e estação elevatória a construir no R3 (reservatório já existente) 
• Conduta elevatória e reservatório da Messejana (R4) 
• Sistema de filtração 
• Adutor de ligação a Monte da Rocha com três pontos de entrega: 

− Ligação à albufeira 
− Ligação ao canal condutor geral do Alto Sado, a jusante da barragem 
− Ligação à ETA do Monte da Rocha (AgdA) 

• Rede de rega para 2 701 ha 
• Sistema de automação e telegestão 
• Rede de drenagem 
• Rede viária 

Assim, está prevista a construção de: 

• Infraestruturas primárias 
− Adaptação do sistema hidráulico de Rio de Moinhos 
− Sistema elevatório da Messejana 
− Rede adutora principal 

• Infraestruturas secundárias – correspondendo à rede de rega 
• Infraestruturas complementares 

− Rede viária 
− Sistema de monitorização, telegestão e automatização 

INFRAESTRUTURAS PRIMÁRIAS 

Adaptação do sistema hidráulico de Rio de Moinhos 

A EE de Rio de Moinhos foi dimensionada para um caudal total de 2,775 m3/s, repartido por cinco grupos 
eletrobomba (Qunit=0,555 m3/s), dois dos quais equipados com variadores de velocidade. Atualmente 
encontram-se instalados os dois grupos com variação de velocidade e um grupo de velocidade fixa, 
correspondentes à 1ª fase de investimento. 

No sentido de aumentar a capacidade de bombagem total da estação elevatória, foi necessário prever o 
aumento de capacidade dos dois grupos a instalar. De modo a continuar a alimentar a rede de rega 
existente e em simultâneo a EE da Messejana, concluiu-se que na 2ª fase seria necessária a instalação de 
dois grupos que perfizessem um caudal total de 3,125 m3/s para a estação elevatória. Assim o caudal 
unitário dos dois grupos a instalar nesta 2ª fase deverá ser de 0,784 m3/s, para que o caudal total da 
estação elevatória seja de 3,125 m3/s para a altura de elevação nominal. 

Está ainda prevista a substituição das grelhas metálicas amovíveis, por grelhas com sistema de limpeza 
automático integrado nas tomadas de água do reservatório R2, para a Estação Elevatória de Rio de 
Moinhos e para o Troço 2 do Adutor Roxo-Sado. 

Sistema elevatório da Messejana 

O sistema elevatório da Messejana é constituído pela derivação da conduta bidirecional de Rio de Moinhos 
(a cerca de 78 m da comporta da tomada de água do reservatório R3), pela estação elevatória da 
Messejana, pela conduta elevatória, que efetua a ligação entre a estação elevatória e o reservatório de 
regulação, e pelo reservatório de regulação. 
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� Estação elevatória da Messejana 

A estação elevatória ficará 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. Esta estação elevatória 
permite elevar os caudais de dimensionamento do Bloco de Rega da Messejana para o reservatório de 
regulação e foi dimensionada para elevar um caudal total de 1,5 m3/s; para o efeito o sistema elevatório 
será equipado com quatro grupos eletrobomba. 

A estação elevatória irá funcionar com as seguintes condições hidráulicas a montante e a jusante, 
respetivamente: 

Reservatório R3 

Nível de Pleno Armazenamento (NPA) (130,00) 

Nível mínimo de Exploração (NmE) (125,00) 

Reservatório de Messejana 

Nível de Pleno Armazenamento (NPA) (183,00) 

Nível mínimo de Exploração (NmE) (179,50) 

 

 
Figura 3 - Estação elevatória: implantação geral. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

 

A estação será constituída essencialmente por um edifício principal, uma tomada de água com câmara de 
válvula de seccionamento, estação de filtração de lavagem automática (constituída por três filtros de 
limpeza para um grau de filtração de 1 500 micron), reservatório hidropneumático de forma cilíndrica 
(com 100 m3 de volume útil), medidor de caudal e válvula de seccionamento. 

O edifício da estação elevatória destina-se a albergar o sistema de bombagem; será formado por um 
corpo principal com dimensões em planta de aproximadamente 8,5 m x 27,8 m e por um corpo 
secundário, adjacente ao primeiro, com cerca de 4,8 m x 27,8 m. Está prevista a instalação de uma 
central fotovoltaica de cerca de 84 kWp na cobertura deste edifício. 

O reservatório hidropneumático será instalado no exterior do edifício, em plataforma própria, montado 
em derivação à conduta geral de compressão. 
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� Conduta elevatória 

A conduta elevatória, com um desenvolvimento total de 4 500 m, permitirá o transporte dos caudais 
elevados pela estação elevatória até ao reservatório de regulação da Messejana, a implantar num ponto 
alto a cerca de 4,5 km da estação elevatória. Esta conduta, em aço, terá 1 200 mm de diâmetro nominal, 
estando dimensionada para o caudal máximo de 1,5 m3/s, estando prevista a instalação de oito ventosas 
e sete descargas de fundo. 

Para facilitar o acesso aos equipamentos de segurança e exploração (descargas de fundo, ventosas, etc.), 
foi prevista a construção de um troço com plataforma melhorada ao longo do traçado de jusante da 
conduta elevatória (PM1) ligando dois caminhos agrícolas existentes, respetivamente entre o Monte das 
Amendoeiras e do sítio da Chamusca, 150 m a montante da obra de entrada no reservatório da 
Messejana, numa extensão total de 1,94 km. 

Para o efeito serão construídos troços de caminho paralelo à conduta elevatória, com várias camadas 
definidas no perfil tipo e na abertura de valetas de drenagem, com pavimentação em tout-venant. Dadas 
as características locais, será necessária a construção de passagens hidráulicas ao longo do traçado do 
caminho. A drenagem superficial da plataforma será assegurada pelas inclinações transversais e 
longitudinais da via com escoamento para as bermas. Está prevista a instalação de valetas, com secção 
transversal triangular e profundidade de 30 cm, para conduzir as águas provenientes da plataforma para 
as linhas de água próximas e para evitar a erosão dos taludes de aterro pelas águas escorridas de áreas 
vizinhas. 

� Reservatório de regulação da Messejana 

O reservatório de regulação da Messejana, abastecido pela estação elevatória da Messejana através da 
conduta elevatória acima referida, será construído com uma estrutura em betão armado e com geometria 
circular. A sua implantação será concretizada junto ao topo de uma colina localizada a cerca de 1 km a 
noroeste do cruzamento da estrada municipal EM 530 com acesso ao Monte do Reguengo. 

O reservatório será de comando, apoiado, em betão armado, com um diâmetro interior igual a 19,0 m e 
uma altura total interior de 4,4 m. A altura útil máxima de água será de 3,50 m e o volume útil de 
armazenamento de 992,35 m3. 

A partir do reservatório desenvolve-se o circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e 
bloco de rega da Messejana. Este reservatório irá regular o funcionamento dos grupos eletrobomba e 
estabelecerá a carga de montante no sistema de adução gravítico que, por sua vez, fará o transporte e 
distribuição da água à albufeira do Monte da Rocha e ao bloco de rega da Messejana. 

Rede adutora principal 

� Conduta adutora principal 

Para a beneficiação do Bloco de Rega da Messejana será concretizada uma conduta adutora principal, 
gravítica, com início imediatamente a jusante do reservatório de regulação da Messejana (Sistema 
Elevatório), desenvolvendo-se ao longo de um total de 17,9 km, até à albufeira do Monte da Rocha. 

Ao longo do percurso, esta conduta adutora principal beneficia nove hidrantes (hidrantes H01 a H09) e 
doze derivações, das quais 10 condutas constituem a rede de rega (C01 a C10), e as restantes duas 
correspondem à conduta de ligação ao canal condutor geral do Alto Sado e à conduta de ligação à ETA 
do Monte da Rocha. A conduta C6 apresenta a maior derivação, com um desenvolvimento de 3 833 m. 

Dimensionada para um caudal máximo de 1,5 m3/s, a conduta adutora principal será construída em 
condutas de betão pré-esforçado com alma de aço (Bt) e terá diâmetros nominais compreendidos entre 
1 400 mm e 1 000 mm. 
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Está prevista a instalação nesta conduta de 13 válvulas de seccionamento: cinco no adutor e oito nas 
derivações com dois ou mais hidrantes. A jusante destas últimas oito derivações serão igualmente 
instalados medidores de caudal. 

Na implantação das condutas foi atendida a necessidade de travessia de estradas principais, bem como 
da linha de caminho-de-ferro, de forma a reduzir-se ao máximo o número de travessias a efetuar. No 
presente rede de adução, as vias de comunicação de maior importância que conduta adutora principal 
atravessa são: as estradas nacionais EN263 e EN261-4, EM1082 e a linha de caminho-de-ferro (Linha do 
Alentejo). 

Para as travessias de estradas nacionais, autoestradas, itinerários principais e complementares, é usual 
cravar-se uma tubagem de aço que servirá de encamisamento («casing») à instalação de outra tubagem 
no seu interior. 

No entanto a natureza geológica e geotécnica dos terrenos de algumas das travessias, inviabiliza 
travessias com cravação. 

Das sete travessias de estradas e linha férrea identificados, apenas as travessias da EM1082 e EN261-4 
aos pk 2+108,4 e pk 14+554,8, respetivamente, apresentam condições aceitáveis para serem feitas com 
cravação e encamisamento, face a natureza geológica e geotécnica dos terrenos de algumas das 
travessias. 

A travessia sob a linha de caminho-de-ferro (Linha do Alentejo) será feita na passagem hidráulica (PH) 
existente entre a estação ferroviária de Panoias e a travessia da EN261-4 sobre esta linha, tomando 
partido da secção transversal disponível, de 4,70 m de largura por tantos de altura. 

Para as restantes travessias preconiza-se a execução de travessias em vala, seguindo os critérios e 
medidas de proteção de conduta e a execução de desvios provisórios de circulação aquando da execução 
da obra. 

� Pontos de entrega na albufeira do Monte de Rocha, no Canal Condutor Geral do Alto 
Sado e na ETA do Monte da Rocha 

Na extremidade de jusante da conduta adutora principal (ao pk 17+600) será construído o ponto de 
entrega na albufeira do Monte da Rocha. 

Este ponto concentra, igualmente, as derivações para as condutas de ligação aos restantes pontos de 
entrega, ou seja, a conduta de ligação ao condutor, que faz a ligação ao ponto de entrega no Canal 
Condutor Geral do Alto Sado (PEAD, DN400, PN8, caudal máximo de 200 l/s), e para a conduta de ligação 
da ETA, que faz a ligação ao ponto de entrega da ETA do Monte da Rocha (PEAD, DN400, PN6, caudal 
máximo de 150 l/s). 

Esta obra será constituída por uma válvula de seccionamento, um medidor de caudal, uma válvula 
hidráulica de regulação (CVC, DN800) um troço com 325 m em betão, DN1000, e uma obra de saída na 
albufeira do Monte da Rocha, que permitirá o seccionamento, a medição e o controlo/regulação do caudal 
a aduzir, assim como a entrega da água em condições adequadas. 

A conduta de ligação ao condutor faz a ligação ao ponto de entrega no Canal Condutor Geral do Alto 
Sado, imediatamente a montante do encontro de ponte canal existente. Na extremidade de jusante da 
derivação será construída uma obra que permitirá a entrega dos 200 l/s com interferências mínimas no 
funcionamento do sistema hidráulico existente. 

O ponto de ligação entre a conduta de ligação da ETA do Monte da Rocha e o sistema hidráulico das 
Águas Públicas do Alentejo será a conduta de adução entre a captação por jangada e a ETA do Monte da 
Rocha (DN400). Esta ligação será concretizada através de uma picagem no adutor (DN400x400) em 
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PEAD, antecedida por uma câmara equipada com um medidor de caudal e duas válvulas de 
seccionamento (uma manual e outra motorizada). O controlo e a medição serão feitos na câmara de 
válvulas e de medição do ponto de entrega, a montante da picagem na conduta das Águas Públicas do 
Alentejo. 

As ligações ao Canal Condutor Geral do Alto Sado e à ETA são independentes. 

� Hidrantes e bocas de rega 

Ao longo do adutor principal serão instalados nove hidrantes. As bocas de rega serão equipadas com 
limitador de caudal e contador volumétrico, possibilitando o fornecimento dos registos dos consumos à 
entidade gestora do aproveitamento. 

Os hidrantes e bocas de rega serão constituídas por válvulas de controlo com uma ou várias saídas de 
água (Hidrante Tipo I). 

� Descargas de fundo, ventosas, válvulas de seccionamento e medidores de caudal 

Está prevista a instalação de válvulas de descarga em todos os pontos baixos da conduta, com o objetivo 
de esvaziar sectores de condutas previamente isolados. Assim, ao longo do adutor e na conduta de 
ligação ao Canal Condutor Geral do Alto Sado, serão instaladas 38 descargas de fundo com diâmetro 
nominal de 200 e 150 mm e 1 descarga de fundo com diâmetro nominal 100 mm, respetivamente. 

Serão também instaladas ventosas ao longo da conduta adutora principal e das condutas de ligação 
(conduta de ligação ao Condutor Geral do Alto Sado e conduta de ligação à ETA), para garantir as 
melhores condições de funcionamento do sistema. Assim, neste adutor serão instaladas 36 ventosas de 
três funções (com diâmetros nominais entre DN150 e DN250 mm), três ventosas duplas de DN200, dois 
tubos-ventosa (DN300 e DN200) e duas ventosas de travessia da linha de caminho-de-ferro (DN200). 
Na conduta de ligação ao Condutor Geral do Alto Sado e na conduta de ligação à ETA, serão instaladas 
três ventosas de três funções com diâmetro nominal DN80 mm. 

Para a realização de operações de manutenção, de conservação e de reparação, está prevista a 
instalação de oito válvulas de seccionamento imediatamente a jusante das derivações para os 
ramais/condutas com dois ou mais hidrantes (de DN600 a DN300). Nas restantes derivações, com apenas 
um hidrante associado, a medição será assegurada na(s) boca(s) de rega. 

Previu-se igualmente a instalação de cinco válvulas de seccionamento ao longo do adutor (de DN1400 a 
DN1000). 

A jusante das válvulas de seccionamento a instalar a jusante nas derivações (com dois ou mais hidrantes 
beneficiados) está prevista a instalação de medidores de caudal, do tipo eletromagnético. 

� Troços com plataforma melhorada 

Para alguns dos troços da conduta adutora principal, tal como na conduta elevatória, está prevista a 
melhoria da plataforma de rodagem sobre a rede primária, para facilitar o acesso aos equipamentos de 
segurança e exploração (descargas de fundo, ventosas, câmaras de válvulas, etc.). 

Assim, está prevista, no caso da conduta adutora principal, a construção dos seguintes três troços com 
plataforma melhorada: 

• Troço com plataforma melhorada (PM2), na continuação do acesso ao reservatório de regulação 
da Messejana até um caminho agrícola junto ao Cabeço do Nicolau, com uma extensão total de 
2,09 km; 

• Troço com plataforma melhorada (PM3) entre o caminho agrícola existente e junto a Buena 
Madre e outro a Nordeste do Monte da Nobre. O troço de adutor de montante cruza uma área de 
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pequena propriedade e é cruzado por diversos caminhos agrícolas, com uma extensão total de 
0,74 km; 

• Troço com plataforma melhorada (PM4) entre um caminho agrícola, que liga a EN263 a 
Gamitinha, e a EN261-4, sob ao viaduto do IC1 sobre a ribeira de Ferraria, com uma extensão 
total de 3,30 km. 

A solução técnica adotada é, em termos gerais, idêntica à solução aplicada na conduta elevatória. 

Considerando as dimensões dos troços de plataforma melhorada e linhas da água atravessadas, optou-se 
pela construção de passagens a vau (PV) nas linhas de água com caudais de ponta de cheia reduzidos e 
de passagens hidráulicas (PH) de secção retangular para as linhas de água com maior secção e caudais 
de ponta de cheia. 

As passagens hidráulicas retangulares serão constituídas por módulos pré-fabricados do tipo Box culvert, 
munidas de bocas de lobo à entrada e à saída da infraestrutura. As secções de montante e jusante serão 
revestidas com enrocamento numa extensão de 2,0 m e 5,0 m, respetivamente. 

As passagens a vau incluem a proteção e o revestimento das linhas de água/talvegues a montante e a 
jusante das mesmas, na concordância das soleiras de betão com as valas de drenagem/talvegues. 
As características e dimensões do enrocamento contra a erosão foram uniformizadas, tendo como 
objetivo a simplificação da obra. 

A drenagem superficial da plataforma será assegurada pelas inclinações transversais e longitudinais da 
via com escoamento para as bermas. 

INFRAESTRUTURAS SECUNDÁRIAS – REDE DE REGA 

A área beneficiada pelo bloco de rega da Messejana é de 2 701 ha. 

Dada a intensa atividade agropecuária praticada na área do bloco de rega, estima-se que: 

• Pastagens/forragens/prados ocuparão cerca de 35% da área [sorgo para silagem (5%) e a 
luzerna (30%)]; 

• Culturas permanentes ocuparão 55 % da área (45% olival, devido ao seu evidente crescimento 
como cultura regada na região do Alqueva, e fruto de casca rija (10%)); 

• Culturas anuais terão uma representatividade apenas de 10%. 

O sistema de rega foi concebido para o fornecimento de água a pedido, dando possibilidade aos 
agricultores de utilizarem a água na quantidade desejada e sem restrições de horário. 

 

Quadro 1 – Principais características do bloco de rega. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

Ocupação cultural prevista 
35% de pastagens, forragens e prados + 
55% permanentes + 10% de culturas anuais 

Tecnologias de rega aspersão e localizada 
Dotação de rega no início da rede de rega (mês seco) 1268 m3/ha 
Caudal fictício contínuo 0,410 l/(s.ha) 
Área equipada 2 566,3 ha 
Área regável 2 309,7 ha 
Número de prédios beneficiados 209 
Unidades Terciárias de Rega 85 
Área média por boca da rega 31,8 ha 
Área máxima por boca da rega 301,1 ha 
Área mínima por boca da rega 0,9 ha 
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No bloco da Messejana, cerca de 79% das bocas de rega pertenceram a classes de caudal igual ou 
inferior a 100 m3/h, denotando a presença da média propriedade em cerca de 27% da área regada. Por 
sua vez, a grande propriedade, refletida pelos 21% das bocas de rega com classes de caudal superior a 
100 m3/h, que representa 73% da área regada. 

A rede secundária de rega deriva da Conduta Adutora Principal através de 10 ramais de menor dimensão. 
Para estas condutas, o traçado foi definido em função da localização dos hidrantes e da conjugação dos 
seguintes critérios principais: 

• Aproveitamento dos caminhos rurais existentes; 
• Localização de infraestruturas de armazenamento e de rega já existentes; 
• Redução do número de acessórios; 
• Implantação ao longo dos limites de propriedade. 

Assim, na definição do traçado da rede de rega procurou-se implantar a adutora principal e as condutas 
de rega ao longo das estradas e caminhos rurais existentes. Não obstante, no traçado das condutas de 
maior diâmetro, nomeadamente nas áreas de grande propriedade, optou-se por simplificar o seu traçado. 
A implantação das condutas efetua a travessia das estradas principais EN263 e a EN261-4. 

A rede de rega é constituída por condutas de polietileno de alta densidade (PEAD). Para uma extensão 
total da rede de rega de 17 617 m, os diâmetros mais representativos são DN630, DN315 mm e 
DN200 mm, representando cerca de 58% das condutas da rede de rega. 

Nos atravessamentos de ribeiras, valas e caminhos as condutas serão protegidas com um envolvimento 
de betão. 

Hidrantes e bocas de rega 

Os tipos de hidrantes a instalar no bloco de rega da Messejana são os indicados no quadro seguinte, no 
qual não estão incluídos os nove hidrantes instalados ao longo do adutor principal. 

 

Quadro 2 - Tipos de hidrantes existentes no bloco de rega da Messejana. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

Tipo de hidrante 
N.º bocas 
de rega 

DN do corpo do 
hidrante (mm) 

DN do hidrómetro 
(mm) N.º de hidrantes N.º de válvulas 

Rede de rega 
IA 1 a 4 100 a 500 100 a 200 15 21 
IB 2 a 4 100 a 500 100 a 200 22 49 

 

Descargas de fundo, ventosas, válvulas de seccionamento e medidores de caudal 

Com o objetivo de esvaziar sectores de condutas previamente isolados, está prevista a instalação de 
válvulas de descarga em todos os pontos baixos da rede e em associação com as válvulas de 
seccionamento dos ramais. Assim, ao longo de extensão da rede de rega está prevista a instalação de 
38 descargas de fundo. 

Para garantir as melhores condições de funcionamento do sistema serão ainda instaladas ventosas. Tal 
como na conduta elevatória e na conduta adutora principal, serão utilizadas apenas ventosas do tipo de 
três funções, estando prevista a instalação de 33 ventosas ao longo de toda extensão da rede de rega. 
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INFRAESTRUTURAS COMPLEMENTARES 

Rede viária 

Foi considerado que a rede de caminhos agrícolas existente é considerada como suficiente para garantir o 
acesso a todas as parcelas/explorações agrícolas. No entanto, o acesso às condutas elevatória e de 
adução será garantido quer por caminhos existentes, quer por troços, que serão alvo de melhoria da 
plataforma de rodagem sobre estas condutas. 

Assim, o acesso ao reservatório de regulação da Messejana, garantindo a interligação com a rede viária 
local, terá as seguintes características principais: 

• O caminho desenvolve-se no sentido este-oeste, apresentando 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 EM530 com acesso ao Monte do Reguengo) à referida 
infraestrutura e prolonga-se até à plataforma de acesso do adutor gravítico; 

• Ao longo do traçado deste caminho serão construídas duas passagens hidráulicas (PH); 
• Na intersecção com o caminho existente será executado o necessário entroncamento. 

Atendendo ao tipo de trafego que se prevê que venha a circular neste caminho, foi definida a sua 
classificação como Caminho Agrícola Principal – perfil tipo definido por uma faixa de rodagem com largura 
igual a 3,0 m, ladeada por bermas com 0,50 m, resultando numa plataforma com 4,0 m - com pavimento 
em betão betuminoso. A drenagem superficial da plataforma será assegurada pelas inclinações 
transversais e longitudinais da via com escoamento para as bermas. Está prevista a instalação de valetas 
com secção transversal triangular e uma profundidade de 30 cm. 

Sistema de monitorização, telegestão e automatização 

Para o controlo e o comando remoto do sistema elevatório, rede adutora principal e rede de rega, foram 
concebidos dois sistemas de telegestão separados, que poderão ser geridos por entidades diferentes. o 
sistema primário, que integra o sistema elevatório e a rede adutora principal, será gerido pela própria 
EDIA e o secundário (constituído pela rede de rega) poderá ser gerido por uma associação de regantes. 

O controlo e comando do sistema primário será realizado a partir de um Centro de Despacho, a instalar 
na estação elevatória da Messejana. 

As comunicações entre as infraestruturas do sistema primário e o Centro de Despacho serão suportadas 
num cabo dedicado de fibra ótica a instalar ao longo do adutor primário até ao reservatório de regulação, 
sendo que a partir deste e até à albufeira do Monte da Rocha as comunicações serão asseguradas 
através de uma rede de comunicação via rádio. 

No sistema secundário de distribuição, considerando a necessidade de recolha de dados de estado, 
parâmetros hidráulicos e consumos distribuídos e a eventual transmissão de ordens de comando, foi 
igualmente considerada a instalação de uma rede de comunicação própria. 

Dada a dispersão geográfica dos pontos de contacto, todos os hidrantes/bocas de rega comunicarão via 
rádio. Assim, em todos os hidrantes/bocas de rega será instalado um modem rádio associado a uma 
unidade terminal remota (UTR). Esta unidade, conforme a sua efetiva posição geográfica, poderá 
comunicar diretamente ou indiretamente, via estações concentradoras e repetidoras criteriosamente 
dispersas pela área do empreendimento. 

Para a alimentação das unidades terminais remotas (UTR) e unidades concentradores serão usadas 
baterias, que assegurarão o funcionamento destes equipamentos. 
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Com os meios de comunicação referidos, todos os dados referentes ao estado das instalações e aos 
parâmetros hidráulicos, mecânicos, de segurança, etc., serão transmitidos para os Centros de Despacho, 
onde serão objeto de registo, processamento e arquivo. 

Estas atividades serão realizadas automaticamente através de um sistema centralizado de comando e 
controlo, suportado numa aplicação informática do tipo Scada. Por seu intermédio e através de ecrãs 
sinópticos específicos será possível visualizar remotamente o estado operativo e funcional de todas as 
instalações. 

Através de sistema de telegestão centralizado será possível interagir remotamente em todas as 
instalações. 

Estes sistemas locais terão assim capacidade para registar, processar e armazenar todos os dados e 
estados gerados localmente, e tomar as ações devidas para a condução das instalações em perfeita 
segurança. 

DECAPAGEM, ESCAVAÇÕES E ATERROS 

No local de implantação da estação elevatória da Messejana está prevista a realização de escavações que 
chegarão a atingir 4 a 5 m. Na zona da conduta serão realizadas escavações em geral a variar entre 2 e 
3 m. 

O reservatório da Messejana ficará implantado sobre formações xistentas, prevendo-se escavações que 
chegam a atingir cerca de 5 m de profundidade. 

Na zona da estação elevatória da Messejana e do traçado da conduta elevatória o recobrimento vegetal é 
de cerca de 0,30 m de espessura. Na zona do reservatório da Messejana é expetável que esta espessura 
seja ainda inferior da ordem de 0,15 a 0,20 m. Não se perspetivam saneamentos de solos. 

Para implantação da conduta adutora está prevista a realização de escavações com profundidades que 
variam entre 2,5 e 4,0 m. Para implantação da câmara de válvula de controlo está prevista a realização 
de escavações que atingem cerca de 5 m de profundidade. Não está previsto o saneamento de solos. 

Durante os trabalhos de terraplenagem, está previsto que os solos resultantes da decapagem, com 
matéria orgânica, sejam selecionados e colocados em depósito provisório de modo a poderem ser 
reutilizados como revestimento e proteção dos taludes. 

Está previsto que os materiais resultantes das escavações sejam utilizados com materiais de aterro para 
preenchimento das escavações das condutas, devendo haver uma seleção de solos a serem reutilizados 
no envolvimento das tubagens e como preenchimento das zonas adjacentes às escavações da câmara de 
válvula de controlo. 

Parte dos produtos resultantes da escavação da conduta adutora principal serão utilizados no aterro do 
reservatório, depois de devidamente selecionados. 

A profundidade da vala para instalação da rede secundária de rega foi definida de modo a garantir a 
necessária fundação para as tubagens e um recobrimento mínimo de 0,80 m para diâmetros menores ou 
iguais a 1 000 mm. 

Na concretização do caminho de acesso ao reservatório de regulação da Messejana, nos troços em 
escavação, o caminho deverá possuir uma valeta de abertura variável, com uma profundidade de 0,30 m. 
Será efetuada uma decapagem, ao longo de todo o traçado do caminho, consistindo na remoção de terra 
vegetal, numa espessura mínima 0,20 m, que deverá ser transportada para depósito provisório, com vista 
ao seu posterior reaproveitamento. Quando interessados solos de cobertura, será efetuado o saneamento 
até pelo menos 0,50 m de profundidade sob os aterros. 
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Os aterros, com cerca de 0,5 a 1,0 m de altura, irão corresponder à implantação do caminho cujo 
traçado, em perfil longitudinal, não se desenvolva ao nível do terreno existente; prevê-se que os 
materiais para aterro sejam provenientes das escavações a realizar para a conduta elevatória e para o 
reservatório. 

Os trabalhos de escavação irão corresponder às situações em que a plataforma rodoviária se 
desenvolverá em trincheira, e incluem a abertura da caixa de pavimento e a abertura da valeta de pé de 
talude. 

A globalidade dos movimentos de terras a realizar para concretização do projeto são os constantes no 
quadro seguinte. 

 

Quadro 3 - Movimentação geral de terras. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

Obras 
Escavação (m3) Reutilização de 

materiais (m3) 
Materiais a 

vazadouro (m3) Em terra Com explosivos 
Sistema elevatório 53 267 2 971 33 385 22 854 
Rede primária 164 316 54 772 157 505 61 584 
Rede secundária 26 358 8 786 28 615 6 529 
Subtotal 243 941 66 529 219 504 90 966 
Total 310 470 219 504 90 966 

 

ESTALEIROS; ZONAS DE DEPÓSITO DE INERTES 

A seleção da efetiva localização dos estaleiros é da responsabilidade do empreiteiro ao qual venha a ser 
adjudicada a obra. A escolha dos locais por parte do empreiteiro terá que ser previamente aprovada pelo 
Dono de Obra. Verifica-se que no EIA consta um desenho com as condicionantes a observar para a sua 
definição (Desenho 40394-EA-0200-DE-032 – Estaleiros, Áreas de empréstimo e Depósito de inertes. 
Áreas condicionadas e Áreas preferenciais); no mesmo são ainda indicadas três localizações preferenciais 
para a localização de estruturas de apoio à obra, nomeadamente, estaleiros e áreas de depósito de 
inertes. 

Por outro lado, constata-se que no Anexo V do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) – "Condicionantes à 
localização de estaleiros e depósito de terras sobrantes" - está integrada a definição das classes de 
condicionantes a observar, sendo também aí referido que a seleção dos locais para implantação de 
estaleiros e depósito de terras sobrantes deverão ainda respeitar a Carta de condicionantes à localização 
de estaleiros, manchas de empréstimo e depósito de terras sobrantes incluída nesse anexo (Desenho 
n.º 002 - Estaleiros, Áreas de Empréstimo e Depósito de Inertes. Áreas Condicionadas e Áreas 
Preferenciais). 

Pese embora a existência de acessibilidades na área a intervencionar para concretização da obra, caberá, 
no entanto, ao empreiteiro a apresentação de uma proposta para o plano de acessibilidades, a aprovar 
pelo Dono da Obra. 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; Alterações 
Climáticas; Geologia e Geomorfologia; Solos; Usos do solo; Recursos Hídricos; Ecologia; Ordenamento do 
Território; Agrossistemas; Socioeconomia; Paisagem; Saúde Humana; Património Cultural; Qualidade do 
Ar; Ambiente Sonoro; Produção e Gestão de Resíduos e Efluentes. Foi ainda efetuada a análise da 
Interação entre Fatores Ambientais e Análise de Risco (externos e intrínsecos ao projeto). 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e outras 
recolhidas durante o procedimento de avaliação, considerando ainda que o projeto apresentado constitui 
um projeto de execução, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada pela CA, os aspetos 
mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

Assim, no âmbito da avaliação consideram-se como fatores determinantes os Sistemas Ecológicos, os 
Recursos Hídricos e a Socioeconomia. Consideram-se ainda como relevantes os restantes fatores objeto 
de análise. 

Para a minimização dos impactes identificados para a fase de construção, verifica-se que as principais 
medidas previstas, tendo em vista a sua minimização, foram inseridas no Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) da empreitada, apresentado em conjunto com o EIA. No entanto, verifica-se que, há exceção do 
Volume 7 – Sistema de Monitorização, Automatização e Telegestão, o SGA não está integrado no projeto 
de execução. Deste modo, deve o SGA ser integrado no Caderno de Encargos das componentes do 
projeto de execução. Esta integração deve ser verificada em sede de autorização do projeto. 

Acresce ainda que, tratando-se de uma obra pública, de acordo com o estipulado pela legislação em vigor 
referente a resíduos de construção e demolição (RCD), das peças do projeto de execução deve fazer 
parte um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). 

Neste âmbito, verifica-se que este Plano integra o projeto de execução (definindo o SGA a necessidade de 
ser dado cumprimento ao constante do PPGRCD), dando cumprimento dos termos previstos no Decreto-
Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e de acordo com o modelo disponível para o efeito em 
https://apambiente.pt/sites/default/files/_Residuos/FluxosEspecificosResiduos/RCD/ModeloPPGRCD.pdf 

 

6.1. GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA, RECURSOS MINERAIS E PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

A. Caracterização da situação de referência 

A área do projeto encontra-se na sua totalidade representada nas Cartas Militares de Portugal, à escala 
1/25 000, Folhas 538 – Messejana (Aljustrel) e 547 – Panóias (Ourique). 

A cartografia geológica de base para a caracterização de referência deste projeto foi baseada na Carta 
Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, Folha 42-D (Aljustrel), emitida em 1984 pelos Serviços 
Geológicos de Portugal (e respetiva notícia explicativa - L. J. G. Schermerhorn, G. Zbyszewski e O. Veiga 
Ferreira, 1987) e na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:200 000, Folha 7, publicada em 1983 pelos 
Serviços Geológicos de Portugal. A folha 42-D abrange a zona Norte deste projeto que contém a estação 
Elevatória e parte do trajeto da Conduta Elevatória. A Folha 45-B, que abrange toda a restante área do 
projeto, não se encontra publicada, pelo que a informação geológica foi retirada da Folha 7. 
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A.1. Geologia 

As Unidades Geológicas de idade Cenozoica, pertencentes à Bacia de Alvalade, que são atravessadas 
pelas diferentes estruturas do projeto, estão representadas por: Aluviões (a), do Holocénico; Terraços 
fluviais (Q), do Plistocénico; Areias, arenitos e cascalheiras (PQ), do Pliocénico; Conglomerados, arenitos, 
margas com concreções calcárias e argilas, constituindo a Formação de Vale do Guizo (PgM) de idade 
Paleogénico-Miocénico (todos os códigos litoestratigráficos considerados são os definidos na Folha 7). 

Referem-se as principais características destas unidades: 

• Aluviões (a): Holocénico 

As aluviões encontram-se associadas aos principais vales da região, em geral, com espessura 
reduzida, compreendendo, na sua parte superior, argilas de cor castanha com areia fina, 
cinzentas ou amareladas, passando na parte inferior para areias argilosas, com seixos e calhaus 
rolados. 

• Terraços fluviais (Q): Plistocénico 

Estes depósitos são fundamentalmente constituídos por areias e cascalheiras, com calhaus de 
natureza variada, por vezes com intercalações argilosas. Trata-se de depósitos resultantes do 
transporte e deposição fluvial associado a diferentes níveis médios do mar. 

• Areias, arenitos e cascalheiras (PQ): Pliocénico 

Esta unidade é fundamentalmente constituída por depósitos sedimentares detríticos, 
representados por areias e cascalheiras, com espessuras inferiores a 10 m. 

• Conglomerados e arenitos, margas com concreções calcárias e argilas – Formação de Vale do 
Guizo (PgM): Paleogénico-Miocénico 

Esta unidade, mais recentemente designada por Formação de Vale do Guizo, corresponde a 
depósitos de fácies continental, faz a transição do material paleozoico para o material sedimentar 
de origem marinha e é representada por argilas, por vezes com atapulgite, margas e calcários 
gresosos com seixos, passando na parte superior a calcários margosos. Exibe níveis de cores 
avermelhadas e rosadas. Na base apresenta depósitos grosseiros com cimento carbonatado que 
assentam nas litologias paleozoicas. A espessura deste complexo poderá atingir 80 a 90 metros, 
exibindo lateralmente variações de fácies. 

Para além das unidades de idade Cenozoica, o projeto atravessa unidades paleozoicas pertencentes ao 
domínio paleogeográfico da Zona Sul Portuguesa:Formação de Mértola (HMt) – Grauvaques e xistos, 
inserida no Grupo do Flysch do Baixo Alentejo; Complexo vulcano-sedimentar (VS) – Xistos siliciosos e 
tufitos, xistos negros, xistos borra de vinho (Xv) bem como Rochas vulcânicas básicas, incluindo 
metabasaltos e diabases (Vβ), da Faixa Piritosa. Associado à Falha da Messejana, que se desenvolve ao 
longo de cerca de 530 km, ocorre um filão dolerítico (δM). 

Refere-se a descrição geral e sumária para estas unidades: 

• Formação de Mértola (HMt): Carbónico 

Esta formação pertence ao Grupo do Flysch do Baixo Alentejo e corresponde a uma sucessão de 
xistos e grauvaques de granulometria média e mal calibrados, com raras intercalações de 
conglomerados, sendo litologicamente muito monótona e os fósseis são raros. Os xistos são 
carbonosos, levemente siltosos, e argilosos. 
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• Complexo vulcano-silicioso (VS): Carbónico 

O Complexo vulcano-sedimentar da Faixa Piritosa compreende grande variedade de tipos 
litológicos, irregularmente desenvolvidos, mostrando fortes variações laterais e verticais de fácies, 
atingindo cerca de 500 m de espessura. Na área de estudo é representado por xistos siliciosos e 
tufitos, xistos negros, xistos borra de vinho e por rochas vulcânicas básicas, incluindo 
metabasaltos e diabases. A sua componente vulcânica é o suporte de mineralizações de pirite e 
de manganês que caracterizam a Faixa Piritosa. 

• Dolerito da Messejana (δM): Jurássico 

Trata-se de um dolerito do tipo toleítico, de grão médio, que acompanha a Falha da Messejana, 
que se desenvolve ao longo de cerca de 530 km e que corresponde a uma falha de desligamento, 
à qual se associam outras fraturas. Em regra, o filão encontra-se muito mal exposto à superfície, 
uma vez que se altera com muita facilidade. 

Foi realizado o reconhecimento geológico de campo, com o objetivo específico de avaliar as condições 
existentes nos locais de implantação das principais infraestruturas do projeto, para além de permitir a 
recolha de elementos de ordem geológica e geotécnica, visando a caracterização da morfologia e da 
natureza dos terrenos abrangidos, bem como o planeamento e localização dos trabalhos de prospeção 
realizados. No quadro seguinte indicam-se as unidades geológicas atravessadas e respetivas extensões. 

 

Quadro 4 - Unidades geológicas atravessadas pelos elementos do projeto e respetivas extensões. 

Local do Projeto Distância à Estação Elevatória (Pk) Unidade Geológica 
Estação Elevatória 0 PgM 

Conduta Elevatória 
0 - 4+150 PgM 
4+150 – 4+500 HMt 

Reservatório da Messejana 4+500 HMt 
Local do Projeto Distância ao Reservatório da Messejana Unidade Geológica 

Conduta Adutora 

0 – 1+700 HMt 
1+700 – 4+430 PgM 
4+430 – 7+500 HMt 
7+500 δM 
7+500 – 8+100 HMt 
8+100 – 9+640 VS 
9+640 – 17+926 HMt 

 

Referem-se, sumariamente, as características litológicas observadas, para cada um dos locais do projeto, 
resultantes dos trabalhos de campo: 

• Estação Elevatória 

Neste local, ocorre a formação detrítica, atualmente designada por Formação de Vale do Guizo 
(PgM), essencialmente representada por argilas arenosas e areias argilosas, com componente 
siltosa variável, seixos e calhaus, subjacentes a um nível superficial, pouco expressivo de terra 
vegetal, em regra com cerca de 0,2 a 0,3 m. No reconhecimento de superfície realizado foi 
possível observar estas formações na vala do reservatório existente junto ao local da estação 
elevatória, representadas pela alternância de areias argilosas de coloração avermelha, com 
abundantes seixos e calhaus de natureza variada e delgadas intercalações de cascalheira 
Observou-se igualmente uma bancada de cerca de 1 a 1,5 m de espessura de margas 
carbonatadas arenosas, acinzentadas claras. Considerando a informação disponível sobre o local, 
a soleira da estação elevatória irá atravessar terrenos coesivos rijos e/ou incoerentes compactos a 
muito compactos. 
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• Conduta Elevatória 

A conduta elevatória desenvolve-se, ao longo dos seus cerca de 4 500 km, nas litologias da 
mesma unidade geológica identificada na Estação Elevatória, ou seja na Formação de Vale do 
Guizo (PgM), com exceção dos últimos 350 m, onde ocorre a Formação de Mértola (HMt). 

Ocorrem fundamentalmente argilas siltosas e silto-arenosas e areias siltosas e silto-argilosas, com 
seixos, da Formação de Vale do Guizo (PgM), passando a xistos da Formação de Mértola, que se 
encontram superficialmente decompostos em solos residuais silto-argiloso e argilo-siltosos. O 
maciço rochoso xistento deverá apresentar-se menos alterado e descomprimido a profundidades 
reduzidas e pontualmente aflorante. Do ponto de vista da morfologia, passa-se de relevos suaves 
e pouco acidentados, dos depósitos cenozoicos, para terrenos do paleozoico, mais acidentados, 
com maiores variações de cota altimétrica. Nas zonas de linha de água foram reconhecidos 
depósitos aluvionares, de natureza argilo-silto-arenosa e areno-argilosa, com seixos, de cor 
castanha e cinzenta. Nos vales das principais linhas de água constatou-se a existência de poços 
de captação de águas, nomeadamente próximo do pk 1+300 e do pk 2+400, a cerca dos 1,1 e 
3,5 m de profundidade respetivamente. Desta forma é expectável que ocorra a presença de água 
associada às linhas de água, em especial nas épocas mais chuvosas. No trecho em conduta 
compreendido entre o pk 0+950 até ao curso de água existente ao pk 1+300 surgem areias finas 
siltosas, com seixos e calhaus, por vezes abundantes, de tonalidades acastanhadas, que poderão 
corresponder a um depósito do Quaternário, cuja carta geológica refere como Terraços 
Fluviais (Q). 

• Reservatório da Messejana 

A área interessada pelo reservatório (e respetivo acesso) situa-se no topo aplanado de uma 
elevação constituída pela Formação de Mértola, tendo-se observado a existência de solos 
residuais natureza silto-argilosa e argilo-siltosa e, na vizinhança, pequenos afloramentos 
essencialmente constituídos por xistos e grauvaques, mediamente alteradas (W3), com fraturas 
em geral próximas (F4) a muito próximas (F5), por vezes medianamente afastadas (F3). 
À superfície, nos solos residuais, observou-se a presença de calhaus e blocos de xisto e 
grauvaque, bem como de quartzo leitoso, que poderão resultar da fragmentação de veios ou 
filões quartzosos que compartimentam o maciço. É expectável que a espessura dos solos de 
cobertura seja irregular e que o maciço rochoso possa ocorrer a profundidades variáveis, 
estimando-se em geral espessuras de solos relativamente reduzidas. Dadas as características 
observadas nos afloramentos rochosos, deverá prever-se o recurso a martelo saneador ou 
mesmo a explosivos, para realização das escavações, se o maciço rochoso for intercetado. 

• Conduta Adutora 

A unidade geológica mais representativa ao longo da conduta adutora, e dos troços de piso 
melhorado associados, é a Formação de Mértola (HMt), constituída por xistos e grauvaques, em 
geral coberta por solos residuais normalmente de espessura reduzida. Do ponto de vista 
morfológico, constituem relevos de resistência de topo arredondado. Este maciço rochoso 
encontra-se, no trecho inicial, coberto pelos depósitos detríticos do quaternário e do Cenozoico 
sendo, essencialmente, representados por argilas siltosas e silto-arenosas e areias siltosas e 
siltoargilosas avermelhadas, rosados a avermelhados, com seixos e calhaus, por vezes 
cascalheiras de seixos de calibre variável e margas calcárias. A ribeira da Messejana exibe um 
vale assimétrico, com a margem do lado esquerdo a corresponder a uma elevação abrupta, 
coberta por estas formações detríticas, podendo indiciar a eventual presença de uma falha. 
Do pk 1+240 ao pk 1+470, aproximadamente, foi detetada a existência de argilas silto-arenosas, 
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assente sobre um xisto decomposto, que poderá corresponder a esta formação ou, 
eventualmente, a depósitos mais recentes do quaternário. 

A Formação de Mértola (HMt) é constituída sobretudo por xistos, por vezes argilosos, e 
grauvaques, encontrando-se, tanto decomposta em solos residuais, como em afloramentos 
rochosos competentes. As bancadas de grauvaque têm espessuras centimétricas a métricas, em 
geral, bastante resistentes. Junta à travessia da EN263, cerca do pk 7+500, e de acordo com a 
cartografia geológica, deverá corresponder à zona onde se encontra a falha e filão da Messejana, 
de desenvolvimento sensivelmente paralelo a esta estrada nacional; no entanto, estas estruturas 
não são observadas. 

As unidades paleozoicas representadas pela Formação de Mértola (HMt), os xistos (Xv) e os 
metabasaltos e diábases (Vβ), do Complexo vulcano-sedimentar (Faixa Piritosa), estão 
fortemente tectonizados, afetados por falhas e dobramentos. 

O complexo vulcano-sedimentar corresponde a uma unidade geológica bastante heterogénea, 
composta por diferentes tipos litológicos, tendo sido reconhecido entre o pk 8+100 e o pk 9+640. 
Neste trecho, estas formações ocorrem aflorantes, formando uma elevação que sobressai na 
topografia, bem como sob os depósitos aluvionares argilo-silto-arenosos, com seixos 
acastanhados, associados à linha de água que se desenvolve no seu sopé, com espessuras 
observadas da superiores a 1,5 m. Verificou-se a existência de afloramentos de rochas básicas, 
tais como metabasaltos maciços, eventuais tufos, e rochas argilo-siltosos e xistentas, por vezes 
argilosas de tonalidades escuras ao longo deste trecho, bem como de fragmentos líticos de 
rochas siliciosas muito resistentes, por vezes de coloração avermelhada (jaspes), dispersos nos 
solos de cobertura, que são indicadores da presença deste tipo de materiais nesta área. 
As rochas siliciosas ocorrem geralmente em lentículas métricas ou decamétricas. Nas linhas de 
água principais, assentes sobre os terrenos do substrato, ocorrem depósitos aluvionares, de 
natureza argilo-silto-arenosa e areno-argilosa, com seixos, de cor acastanhada a cinzentas. 

No que respeita à tectónica, as formações do Paleozóico foram fortemente afetadas pela orogenia 
hercínica nesta região. A região está afetada por diversos acidentes tectónicos, como 
carreamentos, cavalgamentos e numerosas falhas normais e de desligamento, de um modo geral 
com direção NE-SW, NW-SE e NNE-SSW a N-S, e forte dobramento dos estratos do Paleozoico, 
de orientação compreendida entre WNW e NNW. No entanto, na proximidade da Falha da 
Messejana, devido ao efeito de arraste, as dobras apresentam os seus planos axiais rodados, 
apresentando uma orientação E-W. A vergência do dobramento é para SW, com dobras 
geralmente assimétricas ou mesmo invertidas e com planos axiais mergulhados para NE. 
O Complexo Vulcano-Silicioso é marcadamente menos competente, e o dobramento é 
frequentemente isoclinal, acompanhado por deformação plástica e mesmo extrusão de camadas 
menos competentes nos eixos das dobras. 

A Falha da Messejana, correspondente a uma grande falha regional de desligamento esquerdo, 
possivelmente ativa, de orientação NE-SW, forma um degrau no relevo correspondente ao bordo 
sudeste do graben preenchido por sedimentos cenozoicos da Bacia do Sado, sobre um substrato 
paleozoico dobrado. Em ambos os lados da falha, onde se instalou o Dolerito da Messejana, 
ocorrem fraturas irregulares que foram também preenchidas por magma dolerítico. 

Em geral, as falhas podem ser agrupadas em: 1) falhas tardi-orogénicas, na maioria falhas de 
desligamento direito; 2) o desligamento esquerdo da Messejana; 3) falhas normais de idade 
terciária que bordejam o graben da bacia do Sado. 
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A.2. Geomorfologia 

Do ponto de vista geomorfológico, segundo a segundo a notícia explicativa da Carta de Portugal, à escala 
1:200 000, Folha 7 (SGP, 1983), a área de estudo insere-se nas unidades geomorfológicas da Bacia do 
Sado e dos Relevos Interiores. 

A bacia do Sado corresponde a um fosso tectónico profundo e complexo, alongado segundo a direção NE-
SW, controlado por importantes acidentes tectónicos, correspondendo a falhas normais, com orientação 
próxima de NE-SW e WNW- ESE. A bacia esteve sujeita a subsidência ao longo do Cenozoico, durante o 
qual se depositaram espessas colunas de sedimentos de natureza predominante detrítica, cuja idade se 
estende do Paleogénico ao Quaternário. Após esta primeira fase distensiva, sucedeu-se uma de carácter 
compressivo responsável, nomeadamente, pelo cavalgamento dos terrenos mesozoicos sobre o terciário. 

Na área de estudo, onde estão presentes os sedimentos Cenozoicos, o relevo é suave e pouco 
acidentado, com altitudes a variar entre 80 e 135 m. Por sua vez, os relevos interiores são caracterizados, 
nesta região, por um relevo fortemente dissecado pela erosão fluvial, constituído pelas rochas 
paleozoicas, da Zona Sul Portuguesa, com o encaixe pronunciado dos vales, atingindo os 200 m de 
altitude. A totalidade da conduta adutora, com exceção do pk 1+700 ao pk 4+430, bem como o 
reservatório da Messejana, desenvolvem-se nesta unidade geomorfológica. 

O relevo nesta região foi condicionado por dois episódios de aplanação: o primeiro, no Terciário inferior, e 
o segundo, no Quaternário (Plistocénico), cada um seguido por rejuvenescimento da erosão. 

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. Ao longo do rio Sado e das ribeiras 
principais existem terraços quaternários em quatro níveis, correspondendo a depósitos extensos no 
Cenozoico da bacia do Sado e estreitos nas rochas mais duras do Paleozoico. 

A falha da Messejana, que se estende desde a costa alentejana até aos arredores de Madrid e possui um 
desligamento horizontal de 2,5 km, representa um degrau no relevo correspondente ao bordo sudeste do 
graben, marcando a orografia desta região. No entanto, na zona da conduta adutora onde se encontra 
cartografada a Falha da Messejana, esta estrutura tectónica não se destaca na morfologia deste local. 

 

A.3. Recursos Minerais 

Na região onde se localiza a área de estudo encontra-se a mais importante província metalogenética do 
país, designada por Faixa Piritosa Portuguesa. Esta faixa mineira corresponde à metade ocidental da 
Faixa Piritosa Ibérica, que se estende desde perto de Sevilha, em Espanha, até Grândola, ocupando uma 
área de 230 km de comprimento por 30 km de largura. 

Das três grandes unidades litoestratigráficas do Paleozóico da Faixa Piritosa - Culm, Complexo Vulcano-
Silicioso e Grupo Filito-Quartzltico - é o Complexo Vulcano-Silicioso (VS) que contém as importantes 
mineralizações de pirite e manganês. Os jazigos de pirite constituem depósitos estratiformes de sulfuretos 
polimetálicos, que é acompanhada por calcopirite, galena, blenda e quantidades diminutas de outros 
minerais. Alguns depósitos de sulfuretos que ocorrem no Culm estão ligados a filões resultantes de 
remobilização dos jazigos do VS. Na Faixa Piritosa Portuguesa, e de oeste para leste, destacam-se as 
minas de sulfuretos de Caveira, Lousal, Aljustrel, Neves Corvo e São Domingos. Pela sua importância e 
proximidade à área interessada destacam-se as minas de Aljustrel e de Neves Corvo. 

Na área de estudo estão identificadas duas concessões mineiras que, atualmente, encontram-se extintas 
ou abandonadas: a concessão 177 (Herdade do Montinho) e a concessão 370 (Reguengo). 
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Verifica-se ainda, no interior da área de estudo, a presença de várias ocorrências minerais, todas de 
pequena dimensão, que são identificadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 5 - Ocorrências minerais no interior da área de estudo. 

 

 

Verificou-se ainda que, de acordo com a informação da Base de Dados online do LNEG 
(https://geoportal.lneg.pt/), a área de estudo não interfere com áreas reserva ou áreas cativas, sendo 
que as mais próximas se localizam a mais de 100 km. 

Relativamente à Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais, a maior parte da área do projeto (área de 
irrigação) encontra-se no interior de duas áreas com contratos atribuídos para pesquisa e prospeção, cuja 
informação cadastral se encontra referida no quadro abaixo. 

 

Quadro 6 - Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais: contratos atribuídos para pesquisa e prospeção 
na área do projeto (área de irrigação). 

 

Não existem ocorrências de recursos minerais não metálicos na área em estudo ou na área de influência 
do projeto, encontrando-se a pedreira mais próxima a 2 km a sul da área de estudo. 
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A.4. Locais de interesse Geológico - Património Geológico 

De acordo com a informação existente no LNEG, e disponibilizada em http://geoportal.lneg.pt, 
juntamente com a obtida no Inventário nacional do património geológico, disponível em 
https://geoportal.lneg.pt/pt/bds/geossitios/#!/, não estão referenciados quaisquer locais de Interesse 
Geológico para a região em estudo. 

 

A.5. Neotectónica e Sismicidade 

A neotectónica corresponde ao estudo da atividade tectónica ocorrida no atual ou recente tempo 
geológico, denominando-se ativas todas as estruturas geológicas com evidências de movimentação 
naquele período. Este período é um intervalo aceitável para os dados da neotectónica serem adequados à 
avaliação dos riscos geológicos (incluindo o risco sísmico), associados à movimentação dos acidentes 
tectónicos ativos. A Carta Neotectónica de Portugal, à escala 1:1 000 000, ilustra as principais estruturas 
consideradas ativas, podendo constatar-se que na área de estudo, e sua envolvente direta, a existência 
de falhas ativas com indícios de movimentação recente, nomeadamente: 

• Falha da Messejana - falha regional de desligamento esquerdo, ativa, de orientação NE-SW; 
• Conjunto de duas falhas de orientação NE-SW, com inclinação desconhecida e componente de 

movimentação vertical; 
• Falhas prováveis de orientação NW-SE, com inclinação desconhecida e componente de 

movimentação vertical. 

Relativamente à Sismicidade, Portugal, particularmente o Sul, encontra-se perto da fronteira entre duas 
placas tectónicas, a Africana e a Euroasiática apresentando uma apreciável atividade sísmica associada à 
interação das duas placas. Pela análise dos estudos sobre sismicidade histórica observa-se que vários 
sismos tiveram, e continuam a ter, origem nesta fronteira de placas afetando de um modo global todo o 
território continental, com especial ênfase o Sul do país. Os dados sobre sismicidade do ex-Instituto de 
Meteorologia demonstram que a atividade sísmica mais intensa e destrutiva na região do Algarve foi 
também registada em 1755, correspondendo a sismos com epicentros situados na zona intraoceânica, 
localizada a Sul do Banco de Gorringe. Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e 
atual) observada em Portugal Continental (IM, 1997), a área de estudo deste projeto insere-se numa 
zona de grau VII (escala de Mercalli modificada), com efeitos do tipo Muito Forte, que originam alguns 
danos materiais nas construções, variáveis em função do tipo de alvenaria utilizada, provoca pequenos 
desmoronamentos e abatimentos ao longo das margens de areia e cascalho e danos nos diques de betão 
armado para irrigação. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 
1983) a área de estudo do presente projeto insere-se na zona sísmica A, correspondente à zona de maior 
sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra classificado, e à qual corresponde um 
coeficiente de sismicidade (α) igual a 1. De acordo com o mesmo regulamento, os terrenos ocorrentes na 
área de estudo são, essencialmente, do Tipo I (xistos e grauvaques) e Tipo III, segundo a tipologia 
estabelecida naquele regulamento: 

• Tipo I: Rochas e solos coerentes rijos; 
• Tipo II: Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos incoerentes 

compactos; 
• Tipo III: Solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos. 

Segundo a norma NP EN 1998-1 de 2010, a região abrangida pelo presente estudo situa-se na zona 
sísmica 1,3 e 2,4 para a ação sísmica tipo 1 e 2, respetivamente, o que corresponde a uma aceleração 
máxima de referência de projeto (agR) de 1,5 e 1,1 m/s2. 
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B. Identificação e avaliação de impactes; Medidas de minimização 

Para este fator, as ações mais significativas ocorrem, sobretudo, na fase de construção e consistem na 
preparação do terreno e na movimentação de terras para as obras de construção das diversas 
infraestruturas que constituem o projeto e na ocupação do espaço, podendo determinar efeitos 
negativos, designadamente, promovendo o aumento da suscetibilidade à erosão e a indução de eventuais 
situações de risco por instabilização de terrenos. 

Por outro lado, há um impacte positivo na geologia, uma vez que a abertura de valas irá permitir a 
observação das características geológicas de subsuperfície, promovendo, deste modo, o aumento do 
conhecimento geológico da região, uma vez que as condições de afloramento existentes são 
relativamente restritas. 

Durante a fase de construção será necessário proceder a movimentações de terras, que serão 
responsáveis pela alteração da morfologia original do terreno. As intervenções a efetuar associadas a 
movimentações gerais de terras (terraplanagem, aterros e escavações), nomeadamente, preparação do 
local de implantação de estaleiro, construção da Estação Elevatória e do Reservatório da Messejana, 
beneficiação de caminhos e abertura de valas para a instalação da rede secundária de rega, adutor 
primário e Conduta Elevatória entre a estação elevatória da Messejana e o reservatório da Messejana, 
originam alterações na superfície topográfica e poderão potenciar a ocorrência de fenómenos erosivos, 
devido às modificações de drenagem superficial, potenciando, nos locais mais declivosos condições de 
ravinamento dos solos. A nível geotécnico, os impactes prendem-se com a estabilidade de eventuais 
taludes de escavação e dos aterros associados às terraplanagens. No entanto, dada a geomorfologia da 
área em estudo, não se prevê a necessidade de executar taludes em escavação com dimensões que 
possam constituir riscos de instabilidade muito significativos. Deste modo, os impactes são considerados 
pouco significativos e de magnitude reduzida. 

A destruição do coberto vegetal poderá condicionar o regime de escoamento superficial dos solos e 
introduzir alterações nas condições de infiltração da água nos solos. Desta forma, são favorecidos os 
fenómenos de erosão, com consequentes repercussões na estabilidade dos terrenos. No entanto, uma 
vez que a morfologia do terreno é relativamente plana, os impactes são considerados pouco significativos 
e de magnitude reduzida. 

A mobilização de terras é a ação do projeto indutora de impactes mais expressivos na morfologia do 
terreno durante a construção das diferentes infraestruturas do projeto. 

Os cálculos efetuados permitem constatar que o maior volume de material sobrante resultará da abertura 
das valas para instalação da rede principal. A construção da rede primária e do sistema elevatório irá 
implicar uma movimentação de terras considerável, desencadeando alterações morfológicas em 
operações de escavação e de aterro. A construção da rede primária e do sistema elevatório implicará um 
volume de escavações de 275 327 m3 dos quais se estima reutilizar 190 889 m3, resultando um volume 
de 84 438 m3 de material que será necessário levar a depósito. Assim, os impactes esperados dizem 
sobretudo respeito à estabilidade dos respetivos taludes de escavação. No total, espera-se um volume 
total de 310 470 m3 de terras escavadas, dos quais 79% correspondem a escavação em terra ripável e 
21% a escavação em rocha. Serão reutilizados 71% destes materiais em aterros, sendo que a vazadouro 
serão conduzidos 29% dos materiais (90 966 m3). Contudo, dada a morfologia pouco acidentada de toda 
a área e uma vez que este tipo de obras não exige a colocação das estruturas a grandes profundidades, 
os riscos de instabilidade são reduzidos. Desta forma, os impactes induzidos em fase de obra serão 
negativos, diretos, temporários, prováveis, locais, imediatos, reversíveis, pouco significativos e de 
magnitude reduzida. 
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Relativamente às medidas de minimização, salienta-se a necessidade de implementação das associadas à 
movimentação de terras: 

• Os materiais (terras) resultantes das escavações serão depositados ao longo das valas, após 
remoção e armazenamento prévios da camada superficial do solo da área a intervencionar. 

• Os materiais sobrantes provenientes das escavações a efetuar durante a obra, caso possuam 
características geotécnicas adequadas, deverão, sempre que possível, ser reutilizados nos aterros 
associados à construção das diferentes infraestruturas. Quando tal não se verifique os materiais 
poderão servir para repor a morfologia de áreas de empréstimo e/ou ser utilizados para 
regularização de terrenos (recuperação paisagística) que, por motivos de outras obras, 
necessitem de terras de empréstimo. 

• Caso seja necessário recorrer a outros locais para armazenamento de materiais excedentários, 
estes deverão respeitar as áreas condicionadas indicadas no EIA. 

• O destino final dos materiais sobrantes deverá corresponder a um aterro de resíduos inertes, 
devidamente licenciado para o efeito junto das entidades competentes. Se possível, deverá ser 
privilegiado o uso de pedreiras, ou areeiros abandonados, existentes a distâncias compatíveis 
com a localização da obra. 

Medidas específicas 

• Assegurar o cumprimento da condicionante relativa à não afetação pelas infraestruturas do 
projeto da área objeto do pedido de prospeção e pesquisa de depósitos minerais com os números 
de cadastro MNPP01016 (designação Rosário) e MNPP00120 (designação Ermidas). 

• Comunicar atempadamente à Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do LNEG, 
as datas de início da abertura das diferentes valas, a realizar para as redes primária e secundária, 
de modo a permitir um planeamento da deslocação de geólogos desta unidade à área do projeto, 
com o objetivo de realizar um reconhecimento da geologia de subsuperfície. 

 

C. Conclusão 

Face à análise efetuada do fator Geologia e Geomorfologia, considera-se poder ser emitido parecer 
favorável ao projeto “Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da 
Messejana”, condicionado ao cumprimento dos aspetos acima referidos. 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS 

A. Caracterização da situação de referência 

Em termos gerais, considera-se que a caracterização da situação ambiental de referência foi elaborada de 
forma sistemática, desenvolvida, clara e homogénea. 

A metodologia seguida na abordagem e tratamento do descritor “Recursos Hídricos” afigura-se adequada 
a um projeto desta tipologia, tendo sido utilizadas a informação e a bibliografia disponíveis que se 
consideram mais convenientes. 

O projeto em análise incide na área de jurisdição territorial da ARH do Alentejo, ocupando territórios da 
Região Hidrográfica do Sado e Mira (RH6), desenvolvendo-se nas bacias hidrográficas das massas de 
água superficiais (Figura 4): 

• PT06SAD1338 – Ribeira da Messejana (Jusante da Barragem de Alvito); 
• PT06SAD1336 – Corgo de João Vaz; 
• PT06SAD1333 – Rio Sado (HMWB - Jusante da Barragem do Monte da Rocha); 
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• PT06SAD1353 – Rio Sado (HMWB - Jusante da Barragem do Monte da Rocha); 
• PT06SAD1357 – Ribeira da Ferraria; 
• PT06SAD1359 – Ribeira de Aivados; 
• PT06SAD1361 – Albufeira de Monte da Rocha. 

No âmbito do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana – PGRH 2º Ciclo, aprovado pela 
Resolução do Concelho de Ministros (RCM) n.º 52/2016, de 20 de setembro, republicado pela RCM 
n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, à exceção das massas de água PT06SAD1361 – Albufeira de Monte 
da Rocha, e PT06SAD1333 – Rio Sado (HMWB - Jusante da Barragem do Monte da Rocha), todas as 
restantes massas de água foram classificadas com o estado global “Inferior a Bom”. 

No entanto, no atual ciclo de planeamento verifica-se a degradação da qualidade da água da massa de 
água PT06SAD1361 – Albufeira de Monte da Rocha, devendo a sua classificação ser ajustada para 
“Inferior a Bom – Medíocre”, sendo os parâmetros responsáveis o fitoplâncton, o azoto total e o nitrito. 

 

 
Figura 4 - Massas de água superficiais. 

 

A precipitação anual varia entre 500 e 600 mm, ocorrendo 78% desta durante o semestre húmido 
(outubro a março). O escoamento superficial varia entre 50 e 100 mm na zona norte da área de estudo 
(Corgo de João Vaz, e ribeira da Messejana) e entre 100 e 150 mm nas restantes massas de água. 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área de implantação do empreendimento desenvolve-se próximo do 
limite sudeste do Sistema Aquífero da Bacia de Alvalade, e nas massas de água subterrânea da Bacia do 
Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado, e da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado (Figura 5), tendo 
sido classificadas com estado químico e quantitativo bom e superior, no âmbito do Plano de Gestão da 
Região Hidrográfica do Sado e Mira. 
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A massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado corresponde a formações de 
natureza xistenta e ígnea, inseridas na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo. O valor da recarga 
média global a longo prazo para esta massa de água subterrânea é de 70,22 hm3/ano. Considerando os 
valores de recarga apresentados e as estimativas de descargas para os ecossistemas aquáticos e 
terrestres da massa de água subterrânea (14,04 hm3/ano) os recursos hídricos disponíveis são da ordem 
dos 56,17 hm3/ano. 

A massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado na área de estudo 
localiza-se na zona sul da área de drenagem e é dominada por formações sedimentares detríticas 
especialmente pela Formação de Esbarrondadoiro. O valor da recarga média global a longo prazo para a 
massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado é de 
119,04 hm3/ano. Considerando os valores de recarga e as estimativas de descargas para os ecossistemas 
aquáticos e terrestres (23,80 hm3/ano) da massa de água subterrânea os recursos hídricos disponíveis 
são da ordem dos 95,23 hm3/ano. A maioria das captações existentes na área de estudo têm caudais de 
exploração entre <1 a 3 l/s. 

 

 
Figura 5 - Massas de água subterrâneas. 

 

No que se refere à vulnerabilidade à contaminação, o índice de vulnerabilidade mostra que esta zona do 
aquífero da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado apresenta vulnerabilidade baixa a variável, sendo 
baixa na Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Sado. 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

Em termos gerais, considera-se que a identificação, caracterização e avaliação dos impactes, abrange de 
forma sistemática, clara e homogénea, o fator “Recursos Hídricos”. 

Face às características deste projeto, considera-se que os impactes negativos serão pouco significativos e 
que se iniciam com as obras de construção e se mantêm ao longo do período de exploração do bloco de 
rega. A fase de exploração é aquela que poderá originar os impactes mais significativos sobre os recursos 
hídricos, nomeadamente sobre a qualidade da água. 

 

B.1 Fase de construção 

Em relação aos recursos hídricos superficiais os principais impactes estarão associados a: 

• Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas (estação 
elevatória e reservatório da Messejana, adutor primário e conduta elevatória, rede de rega e rede 
viária) – Impacte negativo, direto, provável, temporário, local, imediato, reversível, pouco 
significativo e de magnitude reduzida; 

• Terraplanagens, circulação de máquinas e veículos – Impacte negativo, direto, temporário, 
provável, local, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

• Instalação, funcionamento e presença dos estaleiros – Impacte negativo, direto, temporário, 
improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

• Abertura e/ou utilização de acessos provisórios para a realização dos trabalhos de construção – 
Impacte negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e 
de magnitude reduzida; 

• Depósito de materiais sobrantes – Impacte negativo, direto, temporário, provável, local, imediato, 
reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

• Execução estação elevatória e reservatório da Messejana – Impacte negativo, direto, temporário, 
provável, local, imediato, reversível, minimizável, e de magnitude reduzida; 

• Escavação para colocação de adutores, rede de rega, e condutas com posterior recobrimento - 
Impacte negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, reversível, minimizável, pouco 
significativo a significativo, e de magnitude reduzida; 

• Rede de rega, atravessamento e regularização de linhas de água – Impacte negativo, direto, 
temporário, certo, local, imediato, reversível, significativo e de magnitude reduzida. 

As ações associadas à construção do estaleiro poderão implicar alguma mobilização de terras e criação de 
plataformas, podendo ocorrer o arrastamento de partículas e consequente aumento da turvação nos 
cursos de água mais próximos. 

A instalação das infraestruturas e a circulação de máquinas e veículos poderão ainda contribuir para a 
compactação e consequente impermeabilização dos solos, promovendo o escoamento superficial. 

A eventual criação de acessos temporários poderá implicar alterações do escoamento superficial e 
obstrução de cursos de água, podendo ainda verificar-se o aumento de sólidos em suspensão nos cursos 
de água adjacentes aos acessos provisórios. 

Os trabalhos de desmatação e limpeza superficial dos terrenos nas áreas afetas aos trabalhos de 
construção não deverão causar impactes significativos nos recursos hídricos superficiais, no que respeita 
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aos aspetos quantitativos, uma vez que não interferem diretamente com a rede hidrográfica e não 
alteram a morfologia local. 

Todavia, especificamente, as atividades de desmatação e decapagem nas áreas em que a rede de rega 
atravessa linhas de água poderão influenciar pontualmente a qualidade da água dessas linhas de água, 
bem como o seu escoamento superficial, repercutindo-se no ciclo hidrológico. Uma vez que estas ações 
serão realizadas com recursos a meios mecânicos, os riscos de contaminação serão potenciados, em caso 
de incidentes com óleos ou combustíveis e se os trabalhos forem desenvolvidos em época húmida. 

O depósito de materiais sobrantes e consequente circulação de máquinas e veículos poderão contribuir 
localmente para a compactação dos solos, o que poderá originar um incremento do escoamento 
superficial. A alteração da morfologia do terreno poderá alterar a rede hidrográfica local, criando 
pequenos cursos de água e obstruindo outros. Poderão ser arrastados sedimentos para as linhas de água 
mais próximas, provocando a sua turvação devido ao aumento dos sólidos em suspensão. 

Relativamente às condutas das redes principal e de rega, os impactes nos recursos hídricos estão 
relacionados com a turvação pontual das linhas de água na zona de interseção, como consequência da 
desagregação do solo resultante da mobilização da terra necessária às operações de implantação das 
condutas (aberturas de valas, introdução da tubagem e consequente fecho). A utilização da maquinaria é 
também indutora do aumento pontual e local de hidrocarbonetos, que poderão alcançar as linhas de água 
interferidas. 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as repercussões da impermeabilização associada 
à implantação das infraestruturas do projeto, com potenciais modificações induzidas na permeabilidade 
dos terrenos pelas operações de compactação dos mesmos, conduzirão à diminuição da taxa de recarga 
da massa de água subterrânea. Este impacte é considerado como negativo, de magnitude reduzida, local, 
certo, permanente, irreversível imediato, direto, e não minimizável. 

São ainda previsíveis impactes relacionados com: 

• Intersecção do nível freático pela construção estação elevatória e reservatório da Messejana – 
Impacte negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, minimizável, de 
magnitude elevada; 

• Rebaixamento do nível freático como consequência das escavações para instalação das 
infraestruturas – Impacte negativo, direto, temporário, pouco provável, local, reversível, 
imediato, minimizável, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

• Diminuição da taxa de recarga das massas de água subterrânea devido à impermeabilização 
associada à implantação das infraestruturas do projeto – Impacte negativo, direto, permanente, 
certo, local, imediato, irreversível, não minimizável, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

• Instalação, funcionamento e presença dos estaleiros – Impacte negativo, direto, temporário, 
improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

• Exploração das áreas de empréstimo – Impacte negativo, direto, temporário, improvável, local, 
reversível, imediato, minimizável, pouco significativo e de magnitude reduzida; 

• Contaminação da água subterrânea devido a derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 
associados à maquinaria da obra – Impacte negativo, de magnitude reduzida a elevada, local, 
provável, temporário, reversível, imediato, direto, e minimizável, pouco significativo a 
significativo; 
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• Contaminação da água subterrânea devido a derrames acidentais de efluentes domésticos com 
origem no estaleiro - Impacte negativo, de magnitude reduzida a elevada, local, provável, 
temporário, reversível, imediato, direto, e minimizável, pouco significativo a significativo. 

 

B.2 Fase de exploração 

Em relação aos recursos hídricos superficiais os principais impactes estarão associados ao acréscimo da 
área regada e à possível alteração do sistema de cultivo. 

� Presença, funcionamento e manutenção das infraestruturas hidráulicas – Impacte negativo, 
direto, permanente, provável, local, de médio prazo, reversível, pouco significativo e de 
magnitude reduzida. 

� Exploração do novo sistema hidroagrícola associado à alteração do coberto vegetal e à conversão 
das culturas, contribuindo para o aumento dos fenómenos erosivos do solo, associados ao 
arrastamento de nutrientes e fitofármacos para a rede de drenagem superficial – Impacte 
negativo, local, provável, permanente, reversível, de média magnitude e significativo. 

� Degradação qualitativa da água, provocada pelas atividades agrícolas, resultando na sua 
contaminação com nutrientes, sais e pesticidas, devido à utilização inadequada de pesticidas e 
adubos, especialmente os azotados, e das perdas de solo por erosão - Impacte negativo, local, 
provável, permanente, reversível, de média magnitude e significativo. 

� Ações de manutenção da rede de drenagem relacionadas com a limpeza da galeria e vegetação 
ripícolas, as quais reduzem a capacidade que estas formações vegetais apresentam para retenção 
de nutrientes e agroquímicos que afluem à linha de água - Impacte negativo, local, provável, 
permanente, reversível, de reduzida magnitude e pouco significativo. 

� Reforço dos recursos hídricos da Albufeira do Monte da Rocha, origem de água para o 
abastecimento de água aos concelhos adjacentes e para o Aproveitamento Hidroagrícola do Alto 
Sado – Impacte positivo, indireto, permanente, local, e significativo. 

No caso de ocorrerem roturas na rede principal, é provável o arrastamento de sedimentos para as linhas 
de água mais próximas, originando turvação das mesmas. 

A entrada em funcionamento do projeto do aproveitamento hidroagrícola promoverá a reconversão dos 
usos do solo através do aumento de água disponível, pelo que se preconiza que diminua 
significativamente o recurso a captações de iniciativa particular (captações de água superficial ou de água 
subterrânea) para a rega das culturas. Tal representa impactes positivos do projeto para os recursos 
hídricos. 

Se os métodos de rega não forem totalmente eficientes no que diz respeito à quantidade de água que as 
culturas absorvem, esta disponibilização de água para rega fará aumentar a água em circulação nas 
linhas de água, bem como a água que se infiltra no solo. 

Por outro lado, à medida que se desenvolve o regadio, a água de rega irá diluir os compostos químicos 
introduzidos e/ou acumulados no solo, originando águas com uma mineralização superior à que possuíam 
inicialmente; parte destas águas entrarão no sistema de escorrência superficial, infiltrando-se a restante 
parte, em função da permeabilidade dos terrenos. 

O enriquecimento das águas subterrâneas com diversos compostos químicos presentes nos solos e que 
são lixiviadas durante o processo de rega poderá ter repercussões sobre a respetiva qualidade. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

39 

De facto, nos anos mais recentes, a poluição difusa tem vindo a ser reconhecida como um fator 
determinante na qualidade da água. Neste contexto, as práticas agrícolas adotadas são determinantes 
para a qualidade dos meios hídricos recetores, quer superficiais quer subterrâneos. Em particular, a 
conversão de áreas agrícolas de sequeiro para áreas agrícolas de regadio é frequentemente associada a 
um acréscimo de cargas poluentes afluentes às massas de água superficiais, na medida em qua a prática 
de regadio é tipicamente uma forma de agricultura mais intensiva, à qual estão habitualmente associadas 
maiores cargas de fertilizantes, nomeadamente azoto e fósforo. 

Os impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos durante a fase de exploração estarão 
relacionados com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas, que de forma conjugada com a rega 
contribuem para o gradual enriquecimento do meio hídrico em profundidade, em particular no que diz 
respeito aos nitratos. Todavia, esta situação pode e deve ser minimizada pelos proprietários desde que 
cumpridas as normas em matéria de fertilizações e aplicações de produtos fitofármacos constantes do 
Manual das Boas Práticas Agrícolas. 

Assim, no que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, a fase de exploração terá impactes 
relacionados com: 

• O incremento da taxa de recarga das massas de água subterrânea – Impacte positivo, direto, 
temporário, provável, local, imediato, reversível, significativo e de magnitude moderada; 

• A diminuição da taxa de recarga das massas de água subterrânea por efeito da compactação de 
maquinaria agrícola pesada – Impacte negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, 
reversível, minimizável, pouco significativo e magnitude reduzida; 

• Desativação das captações de água subterrânea decorrente da entrada em funcionamento do 
bloco de rega da Messejana - Impacte positivo, direto, permanente, provável, local, imediato, 
reversível, significativo e de magnitude reduzida; 

• A degradação da qualidade da água subterrânea devido ao maior aporte de nutrientes e à 
aplicação de fitofármacos – Impacte negativo, direto, provável, temporário, reversível, local a 
regional, imediato a médio prazo, minimizável, potencialmente significativo a muito significativo, 
e de magnitude elevada; 

• Contaminação das água subterrâneas devido a derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 
associados à maquinaria agrícola - Impacte negativo, local, pouco provável, temporário, 
reversível, imediato, direto, minimizável, pouco significativo a significativo e magnitude reduzida 
a elevada. 

 

B.3 Fase de desativação 

• Recursos hídricos superficiais (qualidade), abandono com desmantelamento das infraestruturas - 
Impacte positivo, direto, permanente, improvável, local, longo prazo, reversível, significativo e 
magnitude reduzida; 

• Recursos hídricos superficiais (qualidade), abandono sem desmantelamento das infraestruturas - 
Impacte negativo, direto, permanente, improvável, local, longo prazo, reversível, pouco 
significativo e magnitude reduzida; 

• Recursos hídricos superficiais (quantidade), abandono com desmantelamento das infraestruturas 
- Impacte negativo, direto, permanente, improvável, local, longo prazo, reversível, pouco 
significativo e magnitude reduzida; 
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• Recursos hídricos superficiais (quantidade), abandono sem desmantelamento das infraestruturas 
- Impacte negativo, direto, permanente, improvável, local, longo prazo, reversível, pouco 
significativo e magnitude reduzida; 

• Recursos hídricos subterrâneos (qualidade), abandono com desmantelamento das infraestruturas 
– Impacte positivo, direto, permanente, improvável, local, longo prazo, reversível, pouco 
significativo e magnitude reduzida; 

• Recursos hídricos subterrâneos (qualidade), abandono sem desmantelamento das infraestruturas 
– Impacte negativo, direto, permanente, improvável, local, longo prazo, reversível, pouco 
significativo e magnitude reduzida; 

• Recursos hídricos subterrâneos (quantidade), abandono com desmantelamento das 
infraestruturas – Impacte negativo, direto, temporário, improvável, local, longo prazo, reversível, 
pouco significativo e magnitude reduzida; 

• Recursos hídricos subterrâneos (quantidade), abandono sem desmantelamento das 
infraestruturas – Impacte negativo, direto, temporário, improvável, local, longo prazo, reversível, 
pouco significativo e magnitude reduzida. 

 

B.4 Impactes cumulativos 

São identificados impactes associados aos aproveitamentos hidroagrícolas existentes e confinantes com o 
projeto do bloco de rega da Messejana, nomeadamente o Aproveitamento Hidroagrícola de Roxo-Sado e 
o Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas e Alto Sado: 

• Recursos hídricos superficiais - Impacte negativo, local, provável, permanente, reversível, de 
média magnitude e significativo; 

• Recursos hídricos subterrâneos – Impacte negativo, direto, provável, temporário, reversível, local 
a regional, imediato a médio prazo, minimizável, significativo e de magnitude reduzida. 

 

C. Medidas de minimização e de compensação; Programas de monitorização 

C.1. Medidas de minimização 

A mitigação dos potenciais impactes negativos nos recursos hídricos poderá ser garantida através da 
correta implementação da generalidade das medidas de minimização, tal como constam do EIA (indicadas 
no Volume 1 – Relatório Síntese – capítulo 7), bem como pela adoção e cumprimento do disposto no 
Sistema de Gestão Ambiental proposto, elaborado pelo dono da obra e a adotar na empreitada pelo 
adjudicatário, devendo no entanto, ser complementadas em alguns aspetos. 

Assim, no que se refere aos recursos hídricos devem ser implementadas as seguintes medidas: 

Previamente à fase de construção 

• Elaboração pelo adjudicatário de um Plano de Gestão e Origens de Água e Efluentes e de um 
Plano de Gestão de Resíduos. 

• O programa/plano de trabalhos deve possuir um detalhe mínimo mensal e 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. 
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• 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 (incluindo 
atravessamentos e drenagem) para uma época do ano adequada, de modo a que estas 
apresentem o mínimo escoamento possível. 

• Na fase de planeamento da empreitada, e sempre que necessário, o adjudicatário deve garantir 
que todas as intervenções no domínio hídrico cumprem a legislação em vigor. 

Na fase de construção 

• Na localização dos estaleiros é interdita qualquer afetação de linhas de água, permanentes ou 
temporárias, e respetiva envolvente numa distância mínima de 10 metros. 

• A localização dos estaleiros deve 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. 

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

• Os estaleiros e as diferentes frentes de obra devem 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. 

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

• Devem ser tomadas precauções no que respeita à movimentação de máquinas em leito de cheia, 
de forma a minimizar a afetação, quer do leito quer do coberto vegetal. 

• Nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afetar as linhas de água devem 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 deve 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 de água por 
maquinaria deve efetuar-se através dos locais já existentes. 

• O escoamento natural da linha de água nunca pode ser interrompido, devendo por isso ser 
considerada a adoção de um dispositivo hidráulico apropriado que garanta a manutenção de um 
caudal, cujo débito deve 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 Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro. O pedido de licenciamento é da 
responsabilidade do adjudicatário. 

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

• Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras devem ser 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. 
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• Sempre que ocorram exsurgências devido à interceção do nível freático, deve 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. 

• A seleção de eventuais zonas de depósito de terras sobrantes 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). 

• Implementar um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deve 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 encaminhados 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; 

− 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 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. 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. 

• A descarga de águas residuais no meio natural deve ser objeto de licenciamento/autorização 
prévia, não sendo permitida a sua descarga sem a respetiva licença. 

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

• Deve ser assegurada a existência de 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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• De modo a evitar acidentes, no armazenamento temporário de resíduos perigosos (classificação 
LER), preservar uma distância mínima de 15 m às margens de linhas de água permanentes ou 
temporárias. 

• Toda a maquinaria deve 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. 

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

• 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 eventual afetação de linhas de água e da vegetação ripícola associada, para além da 
recuperação da topografia original do leito e das margens, deve ser garantida a reposição dos 
maciços arbustivos, assim como do número de exemplares arbóreos abatidos. As árvores e 
arbustos a plantar devem 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. Devem ser asseguradas as seguintes dimensões 
mínimas: 

− Árvores de folha caduca – <1,0 m; 
− Arbustos de folha caduca – 0,6 a 1,0 m. 

• Deve ser garantida a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem 
que possam ter sido afetados pelas atividades relacionadas com a empreitada. Na sequência da 
desmatação, da circulação de veículos pesados ou de qualquer outra intervenção na fase de 
construção, deve ser assegurado que as linhas de água, valas e valetas não se encontram 
assoreados com material proveniente da obra ou resultante das obras (solos, resíduos, material 
de construção, etc.), que não existem empoçamentos importantes, que não existem riscos de 
deslizamentos ou ravinamentos importantes junto a linhas de água. 

• No decurso dos trabalhos deverá ser dada especial atenção aos poços e furos existentes na área 
envolvente, devendo ser evitado qualquer tipo de interferência, nomeadamente aquelas que 
ponham em causa a integridade do recurso água. Todas as captações de água subterrânea 
existentes na proximidade dos locais de intervenção devem ser sinalizadas, e vedadas se existir a 
possibilidade de virem a ser afetadas pela obra e, no caso de poços não cobertos, deve ainda ser 
avaliada a necessidade da sua cobertura. 

Na fase de exploração 

• Cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a poluição por 
nitratos de origem agrícola”, e o “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do solo e da 
água”. 

• É da responsabilidade da entidade gestora concretizar ações de divulgação e de sensibilização 
aos agricultores beneficiários, as quais devem contemplar, para além de outros temas que 
venham a ser considerados convenientes, os seguintes: 

− Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para 
os minimizar/evitar; 
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− Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente e a 
melhor forma de os proteger; 

− Importância do abandono do uso da água subterrânea para fins hidroagrícolas, e sua 
substituição por água superficial disponibilizada pela implementação do projeto; 

− Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; 
− Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 
− Produção/proteção integrada; 
− Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas. 

• É da responsabilidade da entidade gestora a publicação de um boletim a distribuir anualmente 
por todos os agricultores beneficiários do Bloco de Rega. Esse boletim deve conter informação 
acerca dos resultados das monitorizações efetuadas. Caso os resultados venham a indicar a 
existência de problemas a nível dos solos e qualidade da água, essas situações devem ser 
divulgadas, assim como as medidas de minimização a adotar. 

• Deve a entidade gestora manter um sistema de registo com informação relativa ao perímetro de 
rega (nomeadamente áreas regadas, culturas praticadas, quantidade e períodos de aplicação de 
fertilizantes e de pesticidas). Estas informações deverão ser cedidas pelos beneficiários à EDIA, 
anualmente, por forma a manter o sistema atualizado. 

• Caso os programas de monitorização, a implementar pela entidade gestora, detetem problemas 
ao nível da qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos níveis 
de salinização e alcalinização, devem ser definidas e implementadas medidas de combate e 
correção. 

• É responsabilidade do beneficiário deste Aproveitamento Hidroagrícola implementar, na área 
afeta ao Bloco de Rega, um código de boas práticas agrícolas e ambientais para o EFMA, 
validado por entidades competentes. Para além das medidas elencadas no referido Código o 
beneficiário deve ter em consideração as seguintes: 

− Durante os períodos de águas altas (outubro-março) deve ser mínima a remobilização do 
solo, bem como a fertilização de fundo; 

− Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
− Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos 

tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
− Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos 

na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo 
e classes de risco de erosão; 

− Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico; 
− Selar as captações de água subterrânea existentes nas parcelas beneficiadas pelo 

perímetro de rega da Messejana. 

• Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) existente nas linhas de 
água, devendo o beneficiário manter uma faixa de proteção mínima, conforme estabelecido na 
legislação em vigor. 

• Os beneficiários devem informar a APA/ARH Alentejo da efetiva selagem das suas captações de 
água, logo que lhes seja fornecida água proveniente do Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva (EFMA). 

• Implementar as medidas minimizadoras de consumos de água constantes do Programa Nacional 
para o Uso Eficiente da Água, nomeadamente: 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

45 

− Melhoria da qualidade dos projetos, que implica a obrigatoriedade dos projetos serem 
assinados por técnico credenciado; 

− Reconversão dos métodos e tecnologias de rega, através da substituição de métodos de 
rega por gravidade por métodos de rega que utilizem a água do modo mais eficiente 
possível; 

− Adequação dos volumes brutos de rega às necessidades hídricas das culturas, 
procedendo à medição das variáveis meteorológicas determinantes, e aplicando técnicas 
para determinação de oportunidade de rega com base em indicadores clima-solo-planta; 

− Redução dos volumes brutos de rega, utilizando um menor volume de água na rega por 
adequação da dotação de rega; 

− Na rega por aspersão proceder à instalação der sebes impeditivas da ação do vento sobre 
os aspersores e operando em períodos de menor velocidade do vento; 

− Na rega localizada efetuar ações de manutenção de uniformidade e eficiência dos 
sistemas de rega localizada. 

• Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando 
necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o ambiente, ou seja 
aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o intervalo de segurança. 
Na aplicação dos fertilizantes devem ser tidos em conta os nutrientes existentes no solo (análise 
de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar 
(tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. 
Deverá também ser promovido junto dos agricultores a implementação de um conjunto de 
medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e 
de produção integrada e/ou agricultura biológica. Os agricultores deverão aderir ao sistema de 
Avisos Agrícolas, bem como aos métodos de luta alternativos à luta química. 

• Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências 
provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 

• Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do 
perímetro de rega, para evitar problemas erosivos. 

• Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico 
tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e em zonas de vegetação 
autóctone. 

• As obras para as travessias de linhas de água deverão ser realizadas no período de menor caudal 
e tanto quanto o possível no menor espaço de tempo. O material vegetal retirado das margens 
aquando da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado 
para destino final, privilegiando-se a sua reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de 
transporte para uma Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou 
para um sistema semelhante que venha a ser criado. 

 

C.2. Medidas de compensação 

Reabilitação de galeria ripícola na ribeira da Ferraria 

Deverá ser integralmente concretizada a medida de compensação referente à reabilitação da galeria 
ripícola de alguns troços da Ribeira da Ferraria, tal como descrito no projeto de execução, 
designadamente no seu Volume 8 – Projetos de Medidas Compensatórias (que por sua vez integra o 
Volume 3 - Anexo 9 do EIA). 
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C.3. Programas de monitorização 

Na fase de exploração deve ser implementado um programas de monitorização, devendo ser avaliada a 
necessidade da sua revisão em função dos resultados que vierem a ser obtidos ao longo da vida útil do 
projeto no que concerne à caracterização qualitativa dos recursos hídricos. 

Os resultados do programa de monitorização devem ser apresentados em formato digital editável (.xls) e 
mediante um relatório anual que contenha uma avaliação dos dados coligidos nesse período, bem como 
a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de cada 
estação de amostragem com análise de tendência. 

A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior à 
fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma 
amostragem imediatamente antes do início da fase de exploração do projeto. 

O programa de qualidade da água pode ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados 
obtidos. Até à apresentação de proposta de revisão, do programa de monitorização a implementar, 
mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada. 

De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das 
normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de 
implementação de medidas adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, I.P. 

A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e limites 
de deteção estipulados no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação ser 
igualmente reportada. 

Aquando da atribuição dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) poderão ser estipuladas 
condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água. 

 

C.2.1 Recursos hídricos subterrâneos 

Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos de acordo com o previsto no 
“Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de 
exploração”. 

Deverá ser evitada a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos em estruturas como poços. Sendo 
estruturas que não possuem qualquer tipo de proteção, como se pode observar no registo fotográfico dos 
pontos propostos para a monitorização (Capítulo 8.1 do RS, páginas 8-5 e 8-6), estão sujeitas a ações 
que de alguma forma enviesam os dados da qualidade da água subterrânea. 

Assim, para a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos deverão ser executados três piezómetros, 
dentro da área beneficiada: um na massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da 
Bacia do Sado; e dois na massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado. 

Os piezómetros deverão ter profundidade variável até à intersecção com o nível freático, com 
revestimento em PVC com diâmetro de 140 mm, devendo ser equipados com uma estrutura de proteção 
(caseta) e possuir uma tampa de proteção no bocal da captação, tampa essa que deverá permitir o 
acesso ao furo para realização das amostragens tanto dos parâmetros de qualidade como da piezometria. 
Na tampa da caseta deverá ser inserida uma placa identificativa do piezómetro. 

 

C.2.2 Recursos hídricos superficiais 

Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos superficiais de acordo com o previsto no 
“Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema Alqueva-Pedrógão e Rede 
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Primária de Rega”, e no “Plano Global para Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais do EFMA – 
Fase de Exploração”. Assim, as amostragens devem ser realizadas nos pontos constantes da tabela 
seguinte (coordenadas aproximadas no sistema PT-TM06/ETRS89). 

 

Tabela 1 – Pontos de monitorização das águas superficiais. 

Pontos de monitorização Código da massa 
de água 

X (m) Y (m) 

Ribeira da Messejana a montante do regadio PT06SAD1338 -10005,41 -202638,98 
Ribeira da Messejana a jusante do regadio PT06SAD1338 -12226,58 -200964,91 
Ribeira dos Miguéis a jusante do futuro regadio PT06SAD1357 -11634,63 -208663,14 
Ribeira da Ferraria a montante do futuro regadio PT06SAD1357 -9688,46 -208554,01 
Ribeira da Ferraria/Barranco dos Cabeletes a jusante 
do futuro regadio 

PT06SAD1357 -15141,35 -209291,77 

Rio Sado, a jusante da albufeira do Monte da Rocha e 
a montante da confluência com a ribeira da Ferraria PT06SAD1353 -16330,18 -211843,82 

 

D. Conclusão 

Considera-se que, embora o projeto em causa potencie a ocorrência de impactes negativos sobre os 
Recursos Hídricos, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e compensação adequadas, 
os referidos impactes poderão ser atenuados para que sejam assegurados e salvaguardados os aspetos 
fundamentais de proteção dos recursos hídricos e das massas de água. 

Assim, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto “Circuito hidráulico de ligação à 
albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana”, condicionado ao cumprimento dos 
aspetos acima elencados. 

 

6.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

O projeto em avaliação não se insere em nenhuma área sensível, de acordo com o definido no artigo 2.º 
do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação). No entanto, na envolvente 
próxima localiza-se a Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde. 

A presença de sobreiros e azinheiras na área de implementação do projeto constituiu uma importante 
condicionante ao desenvolvimento do mesmo. Neste contexto, houve preocupação, por parte do 
proponente, na delimitação do bloco de rega de modo a excluir as zonas de montado (incluindo Habitat 
6310) e os povoamentos de quercíneas, tendo o projeto sido desenvolvido nesse pressuposto. Apesar da 
preocupação em excluir estas áreas do perímetro de rega a beneficiar, o que foi conseguido, surge a 
necessidade de construir as infraestruturas associadas ao projeto, nomeadamente as condutas elevatória 
e de adução, que implicarão a interferência com algumas áreas de quercíneas. Por outro lado, o 
proponente tomou conhecimento que, no âmbito da revisão do PDM de Ourique, estaria a ser ponderada 
a ampliação da área afeta à ZPE de Castro Verde pertencente ao concelho de Ourique, pelo que a área a 
beneficiar foi redefinida tendo sido excluída uma área do bloco de rega com cerca de 667 ha da área que 
se encontrava inicialmente delimitada, conforme Figura 6. 

Na delimitação do bloco de rega da Messejana, assim como na definição dos traçados de elevação e de 
adução à albufeira do Monte da Rocha, houve uma forte preocupação em, por um lado excluir as áreas 
de quercíneas, incluindo as áreas relativas ao habitat 6310 e os povoamentos de quercíneas da área a 
regar, o que foi amplamente conseguido, e por outro lado evitar o mais possível que o traçado das 
condutas se desenvolvesse no interior destas áreas. 
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Apesar desta preocupação, não foi possível evitar totalmente o atravessamento de algumas destas áreas, 
nomeadamente para a instalação da conduta adutora e da conduta elevatória. Efetivamente, a 
necessidade de construir estas infraestruturas implica a interferência com áreas de montado e de 
povoamentos de quercíneas, as quais ocupam, na faixa de indeminização, ou seja, aquela que será 
diretamente afetada pelas atividades de construção, cerca de 7,64 ha (2,6% da área total) de áreas de 
montado correspondentes ao habitat 6310 e 3,8 ha de povoamentos de quercíneas (2,9% da área total). 

No EIA é apresentado um plano de abate de quercíneas, com identificação de todas as árvores isoladas 
ou em povoamento que é necessário abater, assim como um Plano de Medidas Compensatórias, entre as 
quais é considerada a plantação de quercíneas. 

 

 
Figura 6 - Áreas excluídas do Bloco de Rega da Messejana. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

 

A. Caracterização da situação de referência 

Relativamente à flora, o EIA refere que foram identificadas 181 espécies florísticas com potencial de 
ocorrência para a área de estudo (área de intervenção do projeto, incluindo um buffer de 200 m), das 
quais oito apresentam elevado valor para a conservação. Menciona ainda o EIA que, durante a saída de 
campo realizada, foi possível detetar a presença de 82 destas espécies, tendo-se observado duas das 
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espécies com estatuto de proteção na área de intervenção do projeto: o sobreiro (Quercus suber) e a 
azinheira (Quercus rotundifolia). 

Acrescenta ainda este documento que, mais precisamente a área do buffer de 200 m definida em torno 
dos elementos do projeto, sobrepõem-se, de forma marginal, a duas áreas classificadas: a ZPE de Castro 
Verde (PTZPE0046) e a IBA Castro Verde (PT029). 

Importa destacar que, no decurso da elaboração do projeto, o proponente decidiu excluir uma mancha 
inicialmente proposta para rega com 667 ha, de modo a acomodar a expansão prevista para a ZPE de 
Castro Verde (ver Figura 7). Deste modo, os limites do bloco de rega foram acertados previamente entre 
o ICNF e o proponente, de modo a evitar impactes negativos significativos numa área importante para as 
abetardas, os peneireiros-das-torres e os sisões, tendo sido excluída esta área. Contudo, a colónia de 
peneireiro-das-torres ficou dentro deste perímetro de rega por já pertencer ao aproveitamento 
hidroagrícola pré-existente. 

 

 
Figura 7 - Enquadramento do projeto face a Áreas Classificadas e IBA. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

 

A área possui elevado potencial para o grupo da avifauna, tendo o EIA indicado a confirmação no campo 
da presença de seis destas espécies na área de estudo, nomeadamente o rolieiro (Coracias garrulus) 
(CR), a águia-caçadeira (Circus pygargus) (EN), o colhereiro (Platalea leucorodia) (VU), o francelho (Falco 
naumanni) (VU), a perdiz-do-mar (Glareola pratincola) (VU) e o chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) (VU). 

Em sede de análise do Aditamento ao EIA, verificou-se que este documento continuou a não dar resposta 
cabal ao elemento solicitado, relacionado, essencialmente, com a falta de dados recentes sobre as 
espécies presentes na área de intervenção do projeto e as suas populações. 

Algumas das publicações de referência disponíveis e que servem de base aos trabalhos, encontram-se 
desatualizadas devido à sua data de publicação, como é o caso do Atlas das Aves Nidificantes em 
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Portugal (2008) ou do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (2005). Assim, considera-se que falta 
informação sobre a atual situação das espécies na área, dado que o hiato de tempo entre as publicações 
de referência e a atualidade é significativo, pelo que a situação de referência deveria ter complementado 
a informação já existente, através da realização de um trabalho de campo mais abrangente e intensivo. 

Neste contexto, o proponente apresentou o documento Aditamento ao EIA-Elementos Complementares, 
onde propõe a inclusão da área afeta ao projeto no Programa Global de Monitorização para a avifauna 
estepária, já aprovado e em curso na EDIA. Assim, foi também indicada, neste documento, a inclusão das 
seguintes medidas: 

• Implementação de Plano de Monitorização de Aves Estepárias na área do projeto, com o 
objetivo de determinar o impacte decorrente da alteração dos habitats sobre as comunidades de 
aves, particularmente as espécies estepárias; 

• Toda a área de implantação do projeto deve ser considerada; 
• A monitorização deve ter início na fase prévia à construção e abranger, no mínimo, um ciclo 

anual, que inclua as diferentes épocas fenológicas e as épocas mais favoráveis à observação de 
cada espécie alvo. A monitorização deve realizar-se anualmente durante toda a fase de 
construção, e na fase de exploração, realizar-se anualmente, durante um período mínimo de 3 
anos, após a instalação das culturas, sendo crucial que todas as amostragens abranjam ciclos 
fenológicos completos; 

• Tendo em conta as espécies observadas durante o trabalho de campo e/ou cuja presença é 
considerada potencial na área de estudo, deve ter-se especial atenção às seguintes espécies: 
francelho (Falco naumanni), chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), águia-caçadeira (Circus 
pygargus), rolieiro (Coracias garrulus), alcaravão (Burhinus oedicnemus), sisão (Tetrax tetrax), 
a abetarda (Otis tarda) e calhandra-real (Melanocorypha calandra); 

• Os resultados obtidos no plano a implementar têm por objetivo possibilitar a adoção de uma 
gestão adaptativa, permitindo assim uma abordagem proativa sobre a necessidade de adicionar 
ou rever medidas e programas, num processo de avaliação e melhoria contínua. 
Mediante os resultados obtidos na fase prévia à construção, deverão ser definidas medidas de 
minimização, dirigidas para a implementação e gestão de culturas agrícolas. 
Os resultados deverão na fase de exploração deverão ser apresentados em relatórios anuais, no 
mínimo durante 3 anos após a implementação das culturas; 

• No final do programa de monitorização, o último relatório deverá fazer uma revisão geral de 
todo o trabalho de monitorização que se desenvolveu ao longo desse período, comparando os 
resultados obtidos com os impactes esperados. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

A implementação deste projeto induzirá impactes negativos nos Sistemas Ecológicos que estão 
relacionados, sobretudo, com as seguintes ações: 

• Na fase de construção: Atividades de remoção da vegetação, construção e beneficiação do novo 
caminho e instalação da rede de rega enterrada e outras componentes do projeto, a instalação e 
o funcionamento dos estaleiros e a circulação de maquinaria e de veículos pesados afetos à obra; 

• Na fase de exploração: Atividades de manutenção e de conservação e a conversão de áreas de 
culturas tradicionais em áreas de cultivo intensivo e/ou não tradicional. 

Refere o EIA que prevê que os biótopos mais afetados possuam um valor ecológico elevado, destacando 
ainda o abate de sobreiros e azinheiras, sobretudo nas áreas de florestas autóctones e de montado. 
Acrescenta também o EIA que o abate de quercíneas previsto será devidamente compensado, seguindo o 
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disposto no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 
junho. É igualmente referido que na área que será efetivamente afetada pela construção do projeto, 
foram identificados 576 exemplares de quercíneas a abater, sendo 306 sobreiros (Quercus suber) em 
povoamento, 214 azinheiras (Quercus rotundifolia) isolados e 56 sobreiros isolados. Foram ainda 
quantificadas 262 exemplares de oliveiras. 

Relativamente à fauna, destaca o EIA a afetação de habitat de aves estepárias pela conversão em áreas 
de regadio, considerando tratar-se do impacte negativo mais significativo e não minimizável gerado por 
este projeto naquele território, sendo que este impacte se vai prolongar por toda a fase de exploração do 
projeto. 

A plantação de exemplares de sobreiros e de azinheiras ajudará a minorar a significância do impacte 
negativo previsto associado ao abate destes espécimes, mas essa diminuição apenas será verificada a 
longo prazo, uma vez que não se pode considerar que o valor ecológico das árvores jovens a plantar, 
possa, para já, ser equivalente às árvores de grande porte que irão ser afetadas. 

No EIA é apresentado um plano de abate de quercíneas, com identificação de todas as árvores isoladas 
ou em povoamento que é necessário abater, assim como um Plano de Medidas Compensatórias, entre as 
quais é considerada a plantação de quercíneas. 

Assim, efetua-se abaixo a avaliação de impactes do projeto para os Sistemas Ecológicos. 

 

B.1. Fase de construção 

B.1.1 Flora e vegetação 

De acordo com o EIA, considerando o projeto (conduta adutora, conduta elevatória, rede de rega e rede 
viária), bem como um buffer de 5m envolvente ao mesmo, e os valores naturais em presença 
identificados, as afetações expectáveis são as indicadas no quadro seguinte. 

 

Quadro 7 - Identificação dos biótopos afetados com a implantação do projeto. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

 
 

Com o objetivo de minimizar os impactes gerados pela implantação do projeto, refere o EIA que a rede 
viária seguirá, em grande parte, o traçado da conduta adutora e da conduta elevatória, pelo que os 
principais impactes gerados durante a fase de construção estão relacionados com remoção da vegetação 
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para construção ou beneficiação dos diferentes componentes do projeto, assim como para instalação de 
estruturas temporárias de apoio à obra. Considera-se que o impacte associado é negativo, muito 
significativo, uma vez que serão afetados biótopos de valor ecológico elevado, como áreas agrícolas 
(havendo redução de habitat disponível para aves estepárias, florestas autóctones, incluindo áreas 
classificadas como habitat 9340 – florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia e montado, 
maioritariamente áreas classificadas como habitat 6310 - Montados de Quercus spp. de folha perene. Em 
termos quantitativos, serão afetados 3,5 ha de montado classificados como habitat 6310. Foram 
identificadas um total de 576 árvores a abater: 214 azinheiras isoladas, 56 sobreiros isolados e 306 
sobreiros em povoamento, correspondendo a uma área de povoamento afetada de 3,8 ha. Esta área será 
maioritariamente afetada pela construção da conduta adutora e da conduta elevatória. No entanto, 
menciona também o EIA que no decurso da obra poderão ainda vir a ser conservadas algumas árvores 
que se encontram na faixa de indeminização e que, de acordo com a metodologia estabelecida, foram 
consideradas para abate, mas que se venha a concluir que se encontram afastadas da área a 
intervencionar e, como tal, poderão ser preservadas. O impacte negativo associado à perda de 3,8 ha de 
área de povoamento de quercíneas é irreversível, mas compensável. Assim, de acordo com o fator de 
compensação (1,25) a aplicar à área de povoamentos de quercíneas afetada (3,8 ha), a área a 
compensar será de 4,8 ha (3,8 ha x 1,25 = 4,8 ha). 

Menciona o EIA que relativamente às estruturas temporárias de apoio à obra, estas deverão ser 
localizadas em áreas de baixo ou muito baixo valor ecológico, ou seja, em áreas humanizadas, eucaliptal 
ou pinhal. 

No que se refere à rede viária, esta irá seguir, em grande parte, o traçado da conduta adutora e da 
conduta elevatória, minimizando a afetação de novas áreas. Assim, os principais impactes expectáveis 
durante a fase de construção estão associados a remoção da vegetação para construção ou beneficiação 
dos diferentes componentes do projeto, assim como para instalação de estruturas temporárias de apoio à 
obra. 

 

B.1.2 Fauna 

Na fase de construção, o principal impacte expectável sobre a fauna está relacionado com a perda de 
habitat para algumas espécies, provocada pela remoção da vegetação e, consequentemente, com o 
afastamento de algumas espécies da fauna dos locais a intervencionar. Considera-se, assim, tratar-se de 
um impacte negativo, muito significativo, em virtude de ser eliminado o habitat potencial para algumas 
aves estepárias, num total de cerca de 44 ha. 

Por outro lado, o aumento da presença humana na fase de obra pode traduzir-se num eventual aumento 
da perturbação de espécies de fauna, bem como a circulação de maquinaria e de veículos pesados afetos 
à obra poderão também provocar o aumento da mortalidade de espécies de menor mobilidade. 

 

B.2. Fase de exploração 

B.2.1 Flora e vegetação 

Nesta fase vai ocorrer a conversão de áreas de agricultura de sequeiro em área dedicadas à agricultura 
de regadio, tais como as culturas permanentes, nomeadamente, olival intensivo e cultivo de frutos de 
casca rija, pastagens e culturas anuais. 

Refere o EIA que a implementação das culturas de regadio vão implicar a afetação de áreas de biótopos 
de elevada importância, classificadas como habitat natural, habitat 6420 - Pradarias húmidas 
mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion, habitat 92A0 - Florestas-galerias de Salix alba e 
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Populus alba (4,5 ha no total dos 2 habitats). O habitat para o qual o EIA prevê afetação é o 6220*, tanto 
em termos absolutos (34 ha) como em termos percentuais (quase 80% da área cartografada). Face à 
afetação destes habitats e aos respetivos quantitativos, considera-se que o impacte expectável será 
negativo, muito significativo e de magnitude elevada. No caso dos habitats associados a quercíneas 
(habitat 6310 e habitat 9340), as afetações verificam-se em áreas limítrofes das manchas cartografadas, 
havendo uma clara preocupação do projeto em evitar a afetação destes locais, pelo que o impacte 
expectável é negativo, de reduzida magnitude e significativo, considerando os habitats em causa. O 
quadro abaixo identifica os biótopos afetados em resultado da implantação das áreas de cultura de 
regadio. 

 

Quadro 8 – Afetação de biótopos na fase de exploração 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

 
 

B.2.2 Fauna 

Na fase de exploração, e da análise do quadro supra, verifica-se que os impactes gerados sobre a fauna 
estarão relacionados, essencialmente, com a conversão dos sistemas de sequeiro para regadio, que dará 
origem à alteração de uso do solo relativamente à situação atual, havendo intensificação das práticas 
agrícolas, as quais serão substituídas por áreas de regadio onde se irão instalar culturas permanentes, 
como olival intensivo e cultivo de frutos de casca rija, pastagens e culturas anuais. Tal como refere o EIA, 
também se considera que esta conversão irá implicar a perda e deterioração de habitat de espécies 
ligadas a este tipo de ambiente, devido à alteração na estrutura da vegetação e ao aumento do uso de 
herbicidas e inseticidas, com especial relevância para o grupo das aves estepárias que o utilizam como 
habitat de reprodução e alimentação, onde se incluem diversas espécies com estatuto de conservação 
desfavorável como o rolieiro (Coracias garrulus) (CR), a águia-caçadeira (Circus pygargus) (EN), a 
abetarda (Otis tarda) (EN), alcaravão (Burhinus oedicnemus), sisão (Tetrax tetrax), francelho (Falco 
naumanni) (VU) e calhandra-real (Melanocorypha calandra). Considera-se assim que o respetivo impacte 
é negativo, de magnitude e significância elevadas. 

Refere o EIA que também as áreas de florestas autóctones e linhas de água serão afetadas, embora em 
menor escala e em pequenas bandas que fazem parte dos limites das manchas cartografadas, não 
havendo afetação efetiva de áreas expressivas. Trata-se igualmente de impacte negativo que será gerado 
sobre a fauna, contudo pouco significativo e de baixa magnitude. 
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Na fase de exploração, devido à circulação de veículos e de máquinas, poderá ocorrer o atropelamento de 
algumas espécies da fauna, sobretudo aquelas com menor capacidade de locomoção, como os anfíbios e 
os répteis. O impacte expectável será assim negativo, embora de pouca significância e magnitude. 

 

B.3. Fase de desativação 

A fase de desativação corresponderá à remoção das infraestruturas associadas ao projeto, considerando-
se que os impactes expectáveis serão idênticos aos gerados na fase de construção, os quais poderão ser 
minimizados se implementado o plano de desativação, conforme preconizado na presente análise. 

 

B.4. Impactes cumulativos 

Relativamente à avaliação dos impactes cumulativos, consideram-se os principais projetos localizados na 
envolvente à área de intervenção do projeto, os quais, em conjunto com o projeto do Circuito Hidráulico 
do Monte da Rocha e respetivos Blocos de Rega, poderão representar um aumento da significância de um 
dado impacte sobre as comunidades biológicas, em particular sobre as aves estepárias, pela perda e 
deterioração de habitat de nidificação e de alimentação. Assim, na envolvente à área do projeto 
identificam-se os seguintes projetos: Central Fotovoltaica de Ourique, a Ampliação da Pedreira Reguengo 
de Matos, a Auto-estrada A2, o Aproveitamento Hidroagrícola da Herdade da Torre Vã - Barragem do 
Corgo da Pedreira e o Circuito Hidráulico Roxo-Sado e Respetivo Bloco de Rega. Além destes projetos 
existem também diversas linhas elétricas na região, sendo que algumas das espécies de avifauna com 
estatuto possuem risco de colisão elevado com essas estruturas, como é o caso do sisão e da abetarda. 
Refere o EIA que um estudo recentemente publicado (Gameiro et al., 2020) descreve uma diminuição 
significativa na Península Ibérica de áreas de sub-estepes, o habitat preferencial deste grupo de espécies. 
Assim, considera-se que o presente projeto irá contribuir para o acréscimo dos impactes negativos já 
existentes pela presença dos projetos atrás identificados, diminuindo a área de habitat disponível para o 
grupo de aves estepárias. Apesar do exposto, importa referir que o presente projeto foi definido em 
articulação estreita com o ICNF, de forma a minimizar os impactes expectáveis sobre a avifauna 
estepária, uma vez que na envolvente próxima existe a ZPE de Castro Verde, tendo sido excluída a área 
inicialmente prevista no projeto correspondente à área de expansão desta ZPE. 

 

C. Condicionantes, Medidas de minimização, Medidas de compensação e Programas de monitorização 

C.1. Condicionantes 

• Na área de influência do projeto é interdito o fornecimento de água a partir deste bloco de rega. 
Considera-se “área de influência do projeto” a área envolvente ao bloco de rega que 
potencialmente possa vir a ser, no futuro, dotada de água para rega a partir do bloco de rega de 
Messejana. 

• Previamente ao início da fase de exploração, obter aprovação do ICNF do Plano de Implantação 
de Culturas Agrícolas no bloco de rega, o qual deverá ser definido em função dos resultados 
obtidos no Plano de Monitorização (complemento da situação de referência) das Aves Estepárias 
(Falco naumanni, Oenanthe hispanica, Circus pygargus, Coracias garrulus, Burhinus oedicnemus, 
Tetrax tetrax, Otis tarda e Melanocorypha calandra). 

• Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e 
azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos 
legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade 
técnica do projeto, e com observância das seguintes condições: 
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− Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos 
explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre 
mantidas pelo menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 

− Nas restantes tipologias de projetos, terão de ser preservados os exemplares com um 
afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por hectare 
(qualquer PAP – Perímetro à Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para sobreiros e 
igual ou acima de 30 cm para azinheiras). 

C.2. Elementos a apresentar previamente ao início da obra 

• 1.º Relatório do Plano de Monitorização de Aves Estepárias, o qual deverá corresponder à 
caraterização da situação de referência na fase prévia à construção, abrangendo, no mínimo, o 
ciclo anual das diferentes épocas fenológicas e as épocas mais favoráveis à observação de cada 
espécie estepária já identificada. Mediante os resultados obtidos, deverão ser definidas medidas 
de minimização, dirigidas para a implementação e gestão de culturas agrícolas. 

• Plano de Implantação de Culturas Agrícolas no bloco de rega, o qual deverá ser definido em 
função dos resultados obtidos no Plano de Monitorização (em complemento da situação de 
referência) das Aves Estepárias (Falco naumanni, Oenanthe hispanica, Circus pygargus, Coracias 
garrulus, Burhinus oedicnemus, Tetrax tetrax, Otis tarda e Melanocorypha calandra). 

 

C.3. Medidas de minimização de carácter geral 

Fase prévia à obra 

• O adjudicatário deverá elaborar um Plano de Obra, previamente ao início da empreitada, com o 
planeamento de todos os aspetos relativos à obra, bem como a explicitação das medidas 
cautelares a tomar aquando da sua execução. 

• O Plano de Obra deverá 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, 
recuperação das áreas afetadas pela empreitada e a integração paisagística das infraestruturas. 

• Promover ações de formação/sensibilização para os trabalhadores da obra, de modo a que 
saibam reconhecer a importância ecológica do meio envolvente e o respeitem. 

• Promover ações de formação aos trabalhadores no que se refere a espécies de flora exóticas 
invasoras, como as reconhecer e quais os melhores métodos de controlo. Esta formação deve 
incidir de forma mais específica nas espécies que ocorrem na área de intervenção do projeto e 
suas imediações. 

• Os estaleiros, áreas de deposição de terras sobrantes e áreas de empréstimo deverão localizar-
se nas áreas indicadas no Desenho 40394-EA-0200-DE-032, incluído no Volume 2 do EIA sendo 
recomendadas zonas já existentes, ou aprovadas para o mesmo efeito. Caso o adjudicatário opte 
por outras localizações, estas deverão ser enquadradas nas áreas definidas no Desenho 40394-
EA-0200-DE-032 (Áreas Condicionadas à Localização de Estaleiros, Áreas de Empréstimo e 
Depósito) como “zonas não condicionadas”, as quais foram delimitadas respeitando as 
condicionantes de ordenamento do território e se apresentam no Desenho 40394-EA-0301-DE-
002 incluído no Sistema de Gestão Ambiental da Empreitada (Anexo 10 do Volume 3 do EIA). 
Caso se verifique a necessidade de alteração das localizações apresentadas ou de se verificar a 
necessidade de locais adicionais, os mesmos deverão considerar o referido desenho, sendo que 
estas deverão ser, previamente à realização de qualquer trabalho, devidamente aprovadas pelo 
Dono de Obra e licenciadas pelas entidades competentes na matéria. 
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• 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; 

− 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; 

− 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. 

Fase de obra 

• Na fase inicial da obra devem ser identificados os locais a intervencionar, por forma a minimizar 
a área afetada; os mesmos devem ser claramente identificados, através da delimitação por 
piquetagem e/ou sinalização bem visível. 

• Limitar a remoção do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos, devendo ser delimitada por piquetagem e/ou por sinalização bem visível. No caso do 
pedido de autorização para abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser efetuada a sua 
cintagem prévia com tinta branca indelével. 

• Proteger e preservar a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra 
e acessos, através da implementação de medidas cautelares a definir no início da obra. 
Destacam-se como sensíveis as áreas de montado, as galerias ripícolas, e outros elementos 
vegetais com interesse, que deverão ser assinalados. 

• Os parques de materiais, locais de empréstimo, depósitos de terras e todas as infraestruturas de 
apoio à obra, não poderão afetar áreas sensíveis do ponto de vista ambiental ou patrimonial e 
devem estar sinalizadas e/ou vedadas. 

• 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). 

• O adjudicatário terá sempre que contabilizar e registar estes exemplares abatidos e identificar a 
sua localização em cartografia. 

• Evitar o início das atividades de remoção do coberto vegetal nos biótopos culturas anuais de 
sequeiro e montado (Habitat 6310) e nas diferentes atividades de instalação do projeto, nos 
períodos de reprodução da avifauna estepária, ou seja, entre fevereiro e julho. 

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

• As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras 
e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, 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 deverá ser 
armazenada em pargas sendo adequada para recobrimento de taludes por conter um volume de 
sementes que contribuirá para a sua revegetação.  
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C.4. Medidas de minimização de carácter específico 

Fase de execução de obra 

• Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheiro e/ou eucalipto, deve ser 
solicitada autorização ao ICNF, de acordo com a legislação em vigor. Este procedimento é de 
responsabilidade do adjudicatário. 

• Sempre que se desmatem áreas com canas (Arundo donax), deve garantir-se que não ficam 
rizomas de maiores dimensões no solo. Os rizomas removidos devem ser retirados do local para 
posterior queima. Os caules devem ser posteriormente destroçados. 

• Os restos vegetais, principalmente aqueles provenientes de áreas com canas (Arundo donax) ou 
de outras espécies invasoras, nunca devem ser depostos em áreas naturais, de forma a evitar o 
enraizamento e possível proliferação. 

Fase de exploração 

• Os trabalhos de preparação do solo para instalação de culturas permanentes, desmatação e 
abate de árvores devem ser iniciados antes de 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda 
do período reprodutor da fauna silvestre. 

• Efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF 
com a localização das áreas onde serão compensadas. 

• Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo 
menos, duas vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações 
como a mobilização do solo, ou outras, que possam danificar ou mutilar as árvores, 
nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 

• Manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua 
função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e de dormitórios da população 
invernante de milhafre-real (Milvus milvus). 

• A entidade gestora deve: 
− Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, sem prejuízo dos 

pressupostos constantes na autorização para abate a emitir pela autoridade competente, 
do seguinte: 

o Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e 
sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar; 

o Se tal não lhes for possível, os beneficiários serão responsabilizados por 
compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 
1,25); 

o Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos 
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com 
condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de 
áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário 
apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas; 

o Informação relativa à área a disponibilizar pela entidade gestora que o 
beneficiário poderá utilizar para a compensação, nomeadamente a localização 
dos terrenos e as condições que recaem sobre os mesmos. 

− Manter o registo relativamente às árvores a abater pelos beneficiários e respetivas áreas 
de compensação, devendo para tal obter informação sobre o ponto de situação junto da 
entidade emitente do processo de autorização para abate. Esta informação sobre as 
áreas deve ser enviada à autoridade de AIA em formato vetorial, devendo as mesmas 
ser devidamente identificadas; 
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− Divulgar, junto dos beneficiários, a localização dos terrenos, correspondentes às áreas 
para realização da compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação 
do projeto, e as condições que recaem sobre esses terrenos; 

− Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação da inscrição da área a beneficiar, 
solicitar informação aos beneficiários sobre o número de árvores que pretende abater 
para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as 
compensações, a serem posteriormente comunicadas à autoridade de AIA; 

− Manter os terrenos cativos até que sejam efetuadas todas as compensações de abate de 
quercíneas. Caso as compensações do abate das quercíneas não estejam a ser 
efetuadas nas áreas disponibilizadas pela entidade gestora, mas em outros locais, as 
áreas cativas podem ser disponibilizadas para outros fins, em igual proporção (ha). 

• Promover a sensibilização ambiental dos agricultores para as boas práticas agrícolas 
relativamente às espécies de fauna que utilizam a área e à sua preservação, e também 
relativamente ao uso adequado de agroquímicos. 

• Respeitar as indicações do ICNF relativamente a trabalhos noturnos, nomeadamente no que se 
refere à apanha de azeitona em olivais intensivos (deliberação de 25 de outubro de 2019 do 
Conselho Diretivo do ICNF, disponível em https://www.icnf.pt/imprensa/colheitamecanicanoturna 
nosolivaissuperintensivos). 

 

C.5. Medidas de compensação 

Fases de obra e fase de exploração 

• Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, 
nomeadamente: 

− Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um 
fator mínimo de 1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos (artigo 8.º 
do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho). De acordo com o fator de compensação 
(1,25) a aplicar à área de povoamentos de quercíneas afetada (3,8 ha), a área a 
compensar será de 4,8 ha (3,8 ha x 1,25 = 4,8 ha); 

− De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos, multiplicado por um fator 
de 1,25. 

• A compensação deve ser assegurada através da constituição de áreas suficientes de plantação 
de sobreiros ou azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. Estas áreas e as 
compensações a executar devem reunir, pelo menos, os seguintes requisitos: 

− Ter condições edafoclimáticas adequadas à espécie; 
− Garantir a cativação dos terrenos até que sejam efetuadas todas as compensações, 

através de uma estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação existente na 
situação de referência. 

• Instalação de 25 abrigos para francelho (Falco naumanii) e para rolieiro (Coracias garrulus) em 
ruína existente e já identificada na área de intervenção do projeto, a adaptar conforme o projeto 
de medidas compensatórias apresentado no Anexo 9, do Volume 3 do EIA. 

 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

59 

C.6. Programa de monitorização 

Integrar o presente projeto no Programa Global para a Monitorização da Avifauna do EFMA, já validado 
pela Autoridade de AIA, o qual se encontra em implementação em vários projetos do EFMA, devendo o 
mesmo incluir os seguintes aspetos: 

• Implementação de Plano de Monitorização de Aves Estepárias na área do projeto, com o 
objetivo de determinar o impacte decorrente da alteração dos habitats sobre as comunidades de 
aves, particularmente as espécies estepárias; 

• Toda a área de implantação do projeto deve ser considerada; 
• A monitorização deve ter início na fase prévia à construção e abranger, no mínimo, um ciclo 

anual, que inclua as diferentes épocas fenológicas e as épocas mais favoráveis à observação de 
cada espécie alvo. A monitorização deve realizar-se anualmente durante toda a fase de 
construção, e na fase de exploração, realizar-se anualmente, durante um período mínimo de 3 
anos, após a instalação das culturas, sendo crucial que todas as amostragens abranjam ciclos 
fenológicos completos; 

• Tendo em conta as espécies observadas durante o trabalho de campo e/ou cuja presença é 
considerada potencial na área de estudo, deve ter-se especial atenção às seguintes espécies: 
francelho (Falco naumanni), chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), águia-caçadeira (Circus 
pygargus), rolieiro (Coracias garrulus), alcaravão (Burhinus oedicnemus), sisão (Tetrax tetrax), 
a abetarda (Otis tarda) e calhandra-real (Melanocorypha calandra); 

• Os resultados obtidos no plano a implementar têm por objetivo possibilitar a adoção de uma 
gestão adaptativa, permitindo assim uma abordagem proativa sobre a necessidade de adicionar 
ou rever medidas e programas, num processo de avaliação e melhoria contínua. 
Mediante os resultados obtidos na fase prévia à construção, deverão ser definidas medidas de 
minimização, dirigidas para a implementação e gestão de culturas agrícolas. 
Os resultados deverão na fase de exploração deverão ser apresentados em relatórios anuais, no 
mínimo durante 3 anos após a implementação das culturas; 

• No final do programa de monitorização, o último relatório deverá fazer uma revisão geral de 
todo o trabalho de monitorização que se desenvolveu ao longo desse período, comparando os 
resultados obtidos com os impactes esperados. 

 

D. Conclusão 

Face ao anteriormente exposto, considera-se que os impactes induzidos pelo projeto Circuito hidráulico 
de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da Messejana, nas fases de construção e de 
exploração, serão negativos muito significativos e parcialmente minimizáveis, no que concerne à perda de 
habitat de alimentação e de nidificação de aves estepárias, onde se incluem diversas espécies com 
estatuto de conservação desfavorável como o rolieiro (Coracias garrulus) (CR), a águia-caçadeira (Circus 
pygargus) (EN), a abetarda (Otis tarda) (EN), alcaravão (Burhinus oedicnemus), sisão (Tetrax tetrax), 
francelho (Falco naumanni) (VU) e calhandra-real (Melanocorypha calandra). Embora a área do projeto 
em avaliação se desenvolva fora da Rede Natura 2000, nomeadamente fora da Zona de Proteção Especial 
de Castro Verde, os impactes gerados induzirão a diminuição de habitat disponível para as aves 
estepárias na envolvente a esta ZPE. Contudo, considera-se que a implementação das medidas de 
minimização preconizadas no presente parecer, bem como a implementação do Programa Global para a 
Monitorização da Avifauna para os projetos do EFMA, contribuirão para minimizar os impactes negativos 
identificados. Importa também referir que o presente projeto foi também definido pelo proponente, em 
articulação com o ICNF, de forma a preservar as bolsas de vegetação e os habitats prioritários (e assim 
minimizar os impactes), os quais foram excluídos da área a regar; foram ainda preservadas as zonas de 
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galeria ripícola junto das principais linhas de água, as áreas de montado, as áreas de proteção de aves 
estepárias, nomeadamente as áreas afetas à ZPE de Castro Verde e respetiva proposta de área de 
expansão. 

Relativamente à componente florestal do projeto e à afetação de quercíneas, tanto em povoamento, 
como isoladamente, foram identificadas um total de 576 árvores a abater: 214 azinheiras isoladas, 
56 sobreiros isolados e 306 sobreiros em povoamento, correspondendo a uma área de povoamento 
afetada de 3,8 ha; trata-se de um impacte negativo, significativo e compensável, conforme definido nas 
medidas de minimização propostas no presente parecer. Em fase de obra poderão ser minimizadas estas 
afetações, pois poderão ocorrer ajustes no terreno, relativamente à implantação de algumas estruturas. 

Face ao exposto, relativamente ao projeto Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e 
Bloco de rega da Messejana, considera-se poder ser emitido parecer favorável à concretização do projeto 
do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da Messejana, 
condicionado ao cumprimento das condicionantes, das medidas de minimização e de compensação e do 
plano de monitorização acima indicados. 

 

6.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, USO DO SOLO, SOCIOECONOMIA 

A.1. Ordenamento do Território 

Conforme se refere no Relatório Síntese, “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 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
nomeadamente: 

i) “Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 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 n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas 
n.º 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 maio 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 n.º 107/2001, de 8 de setembro.”” 

Relativamente aos Planos Diretores Municipais (PDM), considera-se que a abordagem efetuada no EIA é 
adequada, no qual é indicado que “no que se refere ao ordenamento do território e, em particular às 
áreas de uso condicionado ao nível municipal, constata-se que as classes de espaço ocorrentes na área 
afeta ao projeto em avaliação, de acordo com as Cartas de Ordenamento dos PDM de Aljustrel e Ourique 
se classificam como espaços agrícolas, ou mistos (agrícolas e florestais), o que não obrigará a 
significativas alterações ao uso do solo, pelo que se considera que a natureza do projeto se enquadra, de 
um modo geral, nas classes de espaço consideradas no ordenamento concelhio. 
Para efeitos de alteração do uso do solo devem ser cumpridas as regras estabelecidas no regulamento do 
PDM de cada concelho afetado pelo projeto. No entanto, prevalece sobre o regulamento dos PDM, o 
Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 230/2006, de 24 de novembro 
e n.º 86/2014, de 28 de maio, que cria um regime especial às expropriações necessárias à realização do 
EFMA, aos bens e ao domínio a afetar a este Empreendimento e às ações específicas de execução do 
projeto, aplicando-se, designadamente “aos diferentes perímetros de rega a construir e necessários à 
instalação das redes secundárias e terciárias de rega”.” 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

61 

O EIA refere também que “(…) o projeto incide, essencialmente, em áreas classificadas na carta de 
ordenamento dos PDM como áreas agrícolas e áreas agroflorestais.” 

Relativamente a Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Áreas Protegidas ou Classificadas, o EIA 
identifica adequadamente as servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a área do 
projeto, referindo que “a área abrangida pelo projeto em avaliação afeta áreas classificadas ao abrigo do 
regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) e solos classificados ao abrigo do regime da RAN em ambos 
os concelhos. 

Também neste caso, ao abrigo da legislação anteriormente referida (artigo 11.º do Decreto-Lei 
n.º 21-A/98, de 6 de Fevereiro, alterado pelos Decretos-Lei n.º 230/2006, de 24 de novembro e 
n.º 86/2014, de 28 de maio), “são autorizadas todas as ações relacionadas com a execução do 
Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de 
edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados na Reserva 
Agrícola Nacional ou se desenvolvam em áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional ou em áreas 
abrangidas por restrições análogas, sem prejuízo dos procedimentos inerentes aos estudos de impacte 
ambiental.”” 

É pertinente, para um completo enquadramento no regime jurídico da REN, a menção do n.º 7 do artigo 
24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 124/2019, de 28 de agosto, o qual estabelece que “quando a pretensão em causa esteja sujeita a 
procedimento de avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia 
favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no âmbito desses procedimentos 
determina a não rejeição da comunicação prévia.” 

Na localização em causa não estão presentes áreas com estatuto de proteção no âmbito do Sistema 
Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). 

Relativamente à ZPE de Castro Verde, indica-se que “(…) no âmbito consulta pública do projeto realizada 
em março de 2019, tomou-se conhecimento que a área afeta à ZPE de Castro Verde estaria a ser revista 
com vista à sua ampliação (no âmbito da revisão do PDM de Ourique), tendo sido então encetadas 
diligências para entrar em contacto com as entidades responsáveis que, após diálogo e negociações, 
resultou na redução da área de rega a beneficiar pelo presente projeto, nomeadamente na exclusão de 
667 ha de modo a não impactar a referida expansão prevista para a zona de proteção especial.” 

 

A.2. Uso do Solo 

A área de estudo corresponde a toda a área do bloco de rega e todas as infraestruturas associadas, 
acrescida de 200 m de buffer. É ainda de referir que a área de expropriação associada às infraestruturas 
totaliza 181 449 m2 e que a área de indeminização ascende a 816 222 m2. 

Os solos mais representativos na área de estudo são os Argiluviados Pouco Insaturados, presentes em 
55% da área, sucedendo-se os solos Litólicos (24%) e os Barros (17%). 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, seguindo-se os solos Litólicos (25%) e os Barros (18%), enquanto as áreas sociais não têm 
expressão. 

O EIA refere ainda que na área em estudo verifica-se que cerca de 87% da área apresenta risco de 
erosão de muito baixo a moderado e apenas cerca de 6% desta área com riscos de erosão de elevado a 
máximo risco. No que respeita ao grau de salinização e alcalinização dos solos na área de estudo, 
verifica-a presença de Solos Normais e de Solos Alcalizados-Salinos ou com risco de alcalização. 
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No que diz respeito à capacidade de uso do solo verifica-se que quase metade da área de estudo se 
encaixa na Classe E, que corresponde a solos com poucas potencialidades agrícolas. Com 
aproximadamente 26 % da área segue-se a Classe C e a Classe D com 17 %, que se caraterizam por 
apresentaram limitações à utilização agrícola. As áreas de solos com classe A, com capacidades potenciais 
para a implantação de sistemas agrícolas de sequeiro intensivo, e classe B, que permitem sistemas 
moderadamente intensivos são bastantes escassas, correspondendo no seu total a aproximadamente 
8,5%. No quadro seguinte apresenta-se a avaliação quantitativa da área e representatividade de cada 
uma das classes. 

 

 
 

Apenas 2,5% dos solos do bloco de rega são classificados como irrigáveis, praticamente sem limitações. 
Aproximadamente metade dos solos (51%) são irrigáveis com limitações ligeiras decorrentes das 
características intrínsecas dos solos, seguindo-se os solos irrigáveis com limitações moderadas em 27% 
da área. Os restantes solos são irrigáveis com limitações acentuadas. 

A principal atividade identificada pelo EIA na área do bloco de rega é a agropecuária, o que está em 
consonância com facto da zona em causa ser ocupada por 1292 ha de “culturas temporárias de sequeiro 
e de regadio” (27%) e 2257 ha de “pastagens melhoradas” (47%). Seguem-se as áreas florestais ou 
agroflorestais como as mais relevantes na área, como pode ser observado no quadro seguinte: 
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O EIA identifica na área do projeto um predomínio das culturas anuais de sequeiro, nomeadamente por 
culturas anuais (trigo, aveia, cevada), terras lavradas, pastagens, culturas sob coberto de quercíneas e 
áreas de montado e pousios. No que respeita às áreas com quercíneas verifica-se que estas totalizam 
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284,62 ha (5,9% da área total). Na área afetada pela construção, foram identificados 56 exemplares de 
sobreiros isolados, 214 azinheiras isoladas e 306 sobreiros em povoamento. 

É ainda de destacar dentro da área em estudo a presença de montes alentejanos e a povoação de Aldeia 
dos Elvas. Nas proximidades do bloco de rega encontram-se ainda as aglomerações urbanas de 
Messejana, Panóias e Conceição. 

Desde a implementação do EFMA que, na região do Alentejo, no qual este projeto se insere, tem-se 
verificado um aumento de culturas mais intensivas, como é o caso do olival, em detrimento de outras 
culturas anuais tradicionais. No presente caso, o tipo de solos existentes, influenciou o tipo de 
explorações agropecuárias existentes, do tipo extensivo, que se baseia fundamentalmente no cultivo de 
pastagens e forragens. 

O EIA propõe um modelo de ocupação cultural para a área do projeto que contempla culturas 
permanentes frutícolas (olival – 45% e amendoal - 10%), culturas temporárias (milho, girassol e cereais – 
5% e hortícolas – 5%) e culturas forrageiras (sorgo – 5% e luzerna – 30%). Destas, as mais 
representativas são o olival, como principal cultura permanente, e a luzerna, como a principal cultura 
forrageira/anual. Os dados apurados indicam que os solos do bloco de rega são "aptos", entre 69 a 78% 
da área para a ocupação cultural proposta. 

 

A.3. Socioeconomia 

De acordo com os Censos 2011, o projeto em avaliação insere-se na União das freguesias de Aljustrel e 
Rio Moinhos com uma população residente de 5878 habitantes e na freguesia da Messejana com 
892 habitantes, ambas pertencentes ao concelho de Aljustrel, e na União das freguesias de Panóias e 
Conceição que possui 2874 habitantes e está incluída no concelho de Ourique. 

Nestes concelhos existe uma tendência de envelhecimento da população, diminuição da taxa de 
natalidade e aumento da taxa de mortalidade, registando-se taxas de crescimento natural negativas. 

A maioria da população ativa da região possui o 1º ciclo do ensino básico, que, a par da falta de mão-de-
obra qualificada, tem como consequência o fraco espírito empreendedor e o baixo índice de iniciativa 
empresarial, o que se traduz em elevados índices de desemprego. A distribuição da população empregada 
por sector de atividade económica apresenta a maior percentagem de ativos no sector terciário (61% no 
concelho de Aljustrel e 67% no concelho de Ourique), seguindo-se o sector secundário (31% no concelho 
de Aljustrel e 21% no concelho de Ourique) enquanto que o sector primário é menos significativo (8% no 
concelho de Aljustrel e 12% no concelho de Ourique). 

Verifica-se ainda que a tendência é para a diminuição da população empregada nos setores primário e 
secundário e para o aumento da população empregada no setor terciário, ainda que a base económica da 
região esteja ligada ao setor primário. Relativamente à taxa de desemprego, verifica-se que de acordo 
com os Censos 2011, a União das freguesias de Panóias e Conceição é a freguesia com a maior taxa de 
desemprego com um valor que ascende a 20,8%, valor superior ao da freguesia de Messejana, com 
quase 17%, e da União das freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos com sensivelmente 13%. 

A atividade económica das empresas incide essencialmente na “agricultura, produção animal, caça, 
floresta e pesca”, destacando-se depois as empresas na área do “comércio por grosso e a retalho, 
reparação de veículos automóveis e motociclos” seguindo-se as “atividades administrativas e os serviços 
de apoio” e os “alojamentos, restauração e similares”. 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1 Ordenamento do Território 

Ao nível dos impactes, o EIA refere que “(…) o projeto está em sintonia com as estratégias definidas nos 
planos municipais de gestão territorial, uma vez que o regadio servirá para potenciar o uso agrícola. 
Deste modo, os impactes esperados são positivos, de magnitude e significância elevadas. 

Quanto às interferências com as classes de espaço definidas nos instrumentos de ordenamento referidos, 
os impactes esperados são nulos, pois não existe incompatibilidade com as mesmas.” 

Considera-se que deveria existir uma melhor explicitação e análise do articulado do Regulamento dos 
PDM de Ourique e de Aljustrel, de modo a fundamentar as conclusões acima indicadas no EIA, já que 
mesmo após a solicitação de elementos adicionais, o proponente limitou-se a aumentar o pormenor do 
articulado transcrito destes dois IGT. 

As ações decorrentes da construção das infraestruturas interferem com áreas classificadas ao abrigo do 
regime da REN e solos classificados ao abrigo do regime da RAN, em ambos os concelhos, bem como 
com os regimes de proteção de sobreiros e azinheiras, pela necessidade de abate de 576 quercíneas, a 
maior parte das quais em povoamento. Muito embora tal se possa efetuar ao abrigo do regime especial 
às ações específicas de execução dos projetos de realização do Empreendimento de Fins Múltiplos de 
Alqueva (EFMA), origina impactes significativos, classificados como negativos, diretos, permanentes, 
locais e irreversíveis. 

 

B.2 Uso do Solo 

O EIA do projeto em análise prevê que as principais ações geradoras de impactes na fase de construção 
são a implementação das infraestruturas da rede de rega, estação elevatória e reservatório da Messejana, 
enquanto que na fase de exploração será a substituição das áreas de sequeiro por áreas de regadio no 
bloco de rega. 

Na fase de construção prevê-se um excesso de terras da ordem dos 310 470 m3, valor com significativa 
expressão, mas que será maioritariamente reutilizado na área do projeto, cerca de 219 504 m3, pelo que 
se prevê serem conduzidos a vazadouro cerca de 90 996 m3. 

Na área de implementação deste projeto há a referir a presença de sobreiros e azinheiras sendo esta uma 
importante condicionante ao desenvolvimento do mesmo. O EIA salienta a preocupação tida de forma a 
excluir as zonas de montado e os povoamentos de quercíneas; no entanto a construção das 
infraestruturas associadas ao projeto, nomeadamente condutas, acarreta a necessidade de interferência 
com algumas destas áreas. Para compensar o corte e arranque de espécies arbóreas protegidas 
nomeadamente sobreiros e azinheiras, foi elaborado pela EDIA um plano de plantação da compensação 
de quercíneas, disponibilizando uma área localizada nas imediações da barragem da Amendoeira, no 
concelho de Beja. 

O EIA excluí da área a regar uma faixa de 30 m em torno da aldeia dos Elvas, povoação existente no 
interior do perímetro de rega, de modo a minimizar o impacte; porém a distância proposta não aparenta 
ser suficiente para o efeito, condicionando o uso do espaço urbano. Este impacte resultante da ocupação 
do solo, é negativo, de magnitude e significância variável, mas muito relevante a nível local, pelo que se 
considera que deverá ser tida em conta a Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2021, de 27 de 
julho, onde se determina que se deverá “Proceder, à alteração à Lei n.º 26/2013, de 11 de abril, na sua 
redação atual, estabelecendo medidas adicionais de redução do risco para a saúde humana, associado ao 
uso de produtos fitofarmacêuticos em parcelas agrícolas ou florestais próximas de habitações ou outras 
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estruturas com ocupação humana, nomeadamente através da fixação de uma distância mínima de 
proteção”. 

Fase de construção 

Segundo o EIA, nesta fase as principais atividades que ocorrem, suscetíveis de causar alteração na 
ocupação do solo, são: 

• Implantação e funcionamento do estaleiro, e áreas de apoio: é de referir que o local do estaleiro 
ainda não se encontra definido, tendo apenas sido indicadas zonas preferenciais para a sua 
instalação, assim como do depósito de inertes. É expectável que a instalação e atividade de 
estaleiro apresente um impacte negativo e direto no uso do solo, mas de magnitude reduzida, 
dado o seu carácter localizado e temporário; 

• Movimentações e depósito de terras sobrantes lateralmente às valas abertas para instalação das 
condutas, até serem reutilizados ou transportados para os locais definitivos que podem provocar 
alterações na ocupação do solo, nomeadamente por destruição de vegetação: o impacte 
resultante destas ações será negativo, direto e imediato de magnitude média, mas pouco 
significativo; 

• Criação de acessos, construção da estação elevatória e reservatório da Messejana, sendo que a 
instalação da rede de rega se fará em grande parte paralelamente a caminhos já existentes e ao 
longo de estremas e divisões das parcelas de terreno: o impacte sobre o uso do solo será 
negativo, de dimensão local, permanente, certo, imediato, irreversível, mas pouco significativo e 
de magnitude reduzida; 

• Construção da rede principal e secundária de rega: o impacte será negativo, de dimensão local, 
temporário e globalmente pouco significativo, decorrente da alteração do uso do solo numa faixa, 
em média, não superior a 3 m de largura, sendo possível retomar o mesmo uso do solo, que 
existia anteriormente à fase de construção. 

Por sua vez, o número de 576 quercíneas identificadas pelo EIA como sendo para abate poderá ser 
inferior, uma vez a localização dos elementos de projeto será aferida em fase de obra, de forma a 
minimizar assim este impacte. No caso da afetação se verificar ao nível do montado, o impacte esperado 
é negativo, direto, permanente, local, irreversível e de magnitude média, já que os usos não voltarão a 
ser retomados com a mesma facilidade, ou mesmo sem reposição nos casos em que o solo fica ocupado 
pela conduta. 

Assim, globalmente, considera-se que os principais impactes na ocupação do solo, durante a fase de 
construção são negativos, de dimensão local e magnitude média a reduzida e pouco significativos. 

Fase de exploração 

Como resultado da implementação do projeto, e embora se mantenha o uso agrícola dos solos, prevê-se 
a conversão de áreas atualmente ocupadas por sistemas culturais de sequeiro para sistemas culturais de 
regadio. 

Daqui ressalta que, a maior disponibilidade de água e o aumento associado das áreas de regadio, 
comparativamente à situação atual, conduzirá a uma possível intensificação da atividade agrícola 
permitindo que os solos sejam cultivados com mais frequência, e modificando a médio/longo prazo o uso 
dos solos para culturas de carácter mais temporário ou pastorícia. O EIA classifica estes impactes como, 
negativos, indiretos, permanentes, prováveis, locais, reversíveis, pouco significativos e de magnitude 
reduzida. 

Na fase de exploração o impacte relativo à perda de solo agrícola pela ocupação de algumas das 
infraestruturas de projeto, que se mantém desde a fase de construção, resulta num impacte negativo, 
direto, permanente, certo, local, imediato, reversível, mas pouco significativo e de magnitude reduzida. 
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Com o fim da fase de construção as condutas irão ser alvo de cobrimento por meio do espalhamento da 
terra vegetal previamente decapada, pelo que o uso do solo poderá ser retomado, excetuando o caso de 
culturas de florestação, o que minimiza o impacte causado pela construção do projeto, pelo que o EIA 
classifica este impacte como negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco 
significativo, de magnitude reduzida. 

Já foi acima abordada a importante condicionante ao desenvolvimento do projeto constituída pela 
presença de povoamentos de quercíneas, com evidente impacte na fase de construção. Embora o corte 
ou arranque de espécies protegidas, como o sobreiro e a azinheira, estejam autorizadas nas ações 
relacionadas com a fase de construção, há que distinguir o caso da eventual afetação de quercíneas em 
povoamento que se encontrem localizadas nas áreas adjacentes ao bloco de rega, na fase de exploração. 
A possível afetação destes povoamentos envolve impactes negativos muito significativos. 

Fase de desativação 

Na fase de desativação, e consoante as estratégias e programas seguidos na região, tanto poderá haver 
lugar ao abandono das infraestruturas como poderá ser reposta a situação existente antes da instalação 
do projeto, o que teria reflexos positivos. No que se refere ao uso do solo e a manterem-se as opções 
acuais de regadio, o impacte da desativação das infraestruturas do projeto, seria negativo, indireto, 
permanente, certo, local, imediato, reversível, significativo e de magnitude média. 

 

B.3. Socioeconomia 

Os impactes identificados, associados à fase de construção do empreendimento terão um carácter 
temporário e estarão relacionados, por um lado, com a eventual perturbação devida às obras, assumindo-
se como um impacte negativo e, por outro, com a dinamização social e económica que as obras poderão 
induzir, direta ou indiretamente, assumindo-se, neste caso, como um impacte positivo. 

Já na fase de exploração, os impactes prevêem-se positivos, uma vez que o desenvolvimento do regadio 
poderá traduzir-se numa agricultura rentável, especializada em culturas intensivas (hortícolas, frutícolas, 
hortofrutícolas - dependentes de água), podendo contribuir para a fixação de população e 
simultaneamente para melhorar os seus rendimentos. 

Nesta fase prevê-se a ocorrência de impactes positivos significativos, nomeadamente na estrutura de 
emprego, no rendimento das famílias e na economia local e regional, com o incremento de atividades a 
montante e a jusante da atividade agrícola e o desenvolvimento de serviços associados, os quais 
inclusivamente, terão potencial para assumir um carácter mais permanente. 

Identificam-se também como impactes positivos significativos o melhoramento do abastecimento de água 
potável aos concelhos de Almodôvar, Castro Verde e Ourique, extensível aos municípios de Mértola e 
Odemira que são atualmente concelhos altamente carenciados de água para abastecimento público e o 
contributo para o desenvolvimento agrícola da região, dinamizando ainda o Aproveitamento Agrícola do 
Alto Sado, que apresenta atualmente dificuldade na disponibilização de água aos seus utentes. 

A intensificação das práticas agrícolas com recurso a produtos fitofármacos e pesticidas que serão 
previsivelmente usados, nomeadamente através da pulverização de químicos nas culturas em torno das 
povoações, condiciona a atividade dos seus habitantes dada a exposição a que ficarão sujeitos. 
Considera-se que o EIA não faz uma avaliação aprofundada deste impacte em torno das povoações, com 
vista a avaliar a adequabilidade da faixa de proteção proposta, nomeadamente por análise de ventos 
dominantes ou orografia, nem apresenta outras medidas de minimização. Pelo facto de existirem queixas 
por parte das populações neste contexto, devido à exploração de blocos de rega, considera-se que seria 
desejável uma avaliação aprofundada deste impacte em torno das povoações, com vista a avaliar a 
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adequabilidade da faixa de proteção proposta, cerca de 30 m, como propõe a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 97/2021, de 27 de julho, que admite a necessidade de medidas adicionais de redução do 
risco para a saúde humana, em áreas próximas de habitações ou outras estruturas com ocupação 
humana. No entanto, e dado que a implementação das referidas medidas ainda estará em estudo, seria 
desejável aumentar desde já a faixa de proteção aplicando o princípio da precaução. 

Nesta sequência deverão ser também consideradas as atividades ruidosas que decorem dos usos do solo 
na fase de exploração. 

Atendendo ao enquadramento acima mencionado, deverá ser previsto que caso existam reclamações por 
parte das populações, deverá ser apresentada proposta de medidas que reduzam na fonte ou minimizem 
este tipo de afetações. 

A fase de desativação do projeto corresponde a uma etapa que encerra um considerável grau de 
incerteza. Este é um projeto sem tempo de vida útil predefinido, após o término do qual não serão 
necessariamente removidas as estruturas ou cessará a atividade agrícola. Poderá verificar-se a reversão 
dos sistemas agrícolas de regadio para sistemas agrícolas de sequeiro ou mesmo a cessação da atividade 
agrícola, sendo de prever o desaparecimento do efeito positivo da exploração do perímetro de rega sobre 
a estrutura económica local, pelo que os impactes seriam negativos e significativos a muito significativos, 
dependendo da presença ou não de outros projetos de desenvolvimento regional existentes para a 
região. 

 

B.4. Impactes cumulativos 

Face ao atual uso agrícola do solo na área do projeto, às características das infraestruturas a construir, 
cujos impactes gerados por este projeto estão classificados de moderada a baixa significância, bem como 
à localização dos Blocos de Rega na envolvente da área de estudo, o EIA conclui que não se perspetiva a 
ocorrência de impactes cumulativos ao nível dos fatores ambientais objeto da presente analise. 

 

C. Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de minimização, Medida de compensação 

C.1 Condicionantes 

• Os locais dos estaleiros, áreas de deposição de terras sobrantes e áreas de empréstimo deverão 
localizar-se nas áreas indicadas no EIA sendo recomendadas zonas já existentes, ou aprovadas 
para o mesmo efeito. Caso tal não seja viável, estas deverão ser enquadradas nas áreas 
Condicionadas à Localização de Estaleiros, Áreas de Empréstimo e Depósito, como “zonas não 
condicionadas”. 

• Excluir uma faixa em torno das povoações, com vista a minimizar os impactes no uso do solo e 
na saúde humana com origem na exposição aos produtos fitofármacos utilizados em futuras 
plantações agrícolas. Por aplicação do princípio da precaução, considera-se que esta faixa deverá 
ser de, pelo menos, 150 m em redor de todos os aglomerados populacionais, sem prejuízo de 
uma melhor aferição desta distância resultante do estudo da adequabilidade da faixa de proteção 
em causa, decorrente da implementação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2021, de 
27 de julho. 

• Nas zonas adjacentes ao Bloco de Rega, não deve ser autorizado pela EDIA o fornecimento a 
título precário de água nas áreas onde se verifique a existência de quercíneas em povoamento 
e/ou montado. 
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C.2 Elementos a apresentar antes do início da obra 

• Apresentação dos locais dos estaleiros, áreas de deposição de terras sobrantes e áreas de 
empréstimo de acordo com as condicionantes acima referidas. 

• Apresentação de peças desenhadas do projeto, ajustando a área do bloco de rega, de forma a 
que exista uma faixa de proteção de, pelo menos, 150 m em redor de aglomerados 
populacionais, ou a que vier a ser definida decorrente da implementação da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 97/2021, de 27 de julho. 

 

C.3 Medidas de minimização 

C.3.1 Uso do Solo 

Concorda-se com as medidas de mitigação propostas no EIA para a fase de construção, nomeadamente: 

• Reduzir a área afeta aos estaleiros ao mínimo possível, selecionando as áreas estritamente 
indispensáveis para a sua correta implementação e funcionamento. 

• Limitar às áreas estritamente necessárias a execução dos trabalhos que impliquem a remoção ou 
degradação do coberto vegetal, a decapagem do terreno ou a escavação, movimentação e 
depósito de materiais. 

• Sinalizar e/ou vedar os parques de materiais, locais de empréstimo, depósitos de terras e todas 
as infraestruturas de apoio à obra, não podendo ser afetadas áreas sensíveis do ponto de vista 
ambiental ou patrimonial. 

• Evitar o abate de árvores, sobretudo quando se tratem de quercíneas, e impedir operações que 
mutilem ou danifiquem exemplares de sobreiro ou azinheira, ainda que dispersos, bem como 
quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação. 

• Privilegiar o uso de acessos existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização 
dos solos, evitando a circulação de máquinas indiscriminadamente por todo o terreno. 

• Equipar os estaleiros e as diferentes frentes de obra com todos os materiais e meios necessários 
que permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, nomeadamente 
derrames acidentais de substâncias poluentes. 

• Ativar os procedimentos necessários para a rápida resolução de incidentes/acidentes ambientais, 
que deverão ser previamente aprovados pelo Dono da Obra. Deverá ainda proceder-se à 
recuperação imediata da zona afetada. 

• Proceder à remoção prévia da camada superficial dos solos das áreas de escavação, estaleiros e 
de depósito, para que os mesmos possam ser posteriormente utilizados na recuperação das áreas 
afetadas pela empreitada. A remoção dos solos deverá ser reduzida ao mínimo e ter lugar antes 
da utilização das áreas para atividades afetas à empreitada, de forma a prevenir-se a sua 
compactação. 

• Depositar os materiais (terras) resultantes das escavações ao longo das valas, após remoção e 
armazenamento prévio da camada superficial do solo da área a intervencionar. 

• Reutilizar os materiais sobrantes provenientes das escavações a efetuar durante a obra nos 
aterros associados à construção das diferentes infraestruturas, caso possuam características 
adequadas. Quando tal não se verifique os materiais poderão servir para repor a morfologia de 
áreas de empréstimo e/ou ser utilizados para regularização de terrenos (recuperação paisagística) 
que, por motivos de outras obras, necessitem de terras de empréstimo. 

• Evitar a mobilização de solos na época das chuvas, de forma a reduzir os riscos de erosão. 
• Proibir a circulação de veículos e maquinaria pesada fora dos trajetos preferenciais, definidos 

previamente, aproveitando ao máximo os caminhos já existentes, de forma a evitar a proliferação 
de zonas sujeitas a derrames de óleos e combustíveis. 
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• Adaptar a abertura de novos acessos ao terreno natural evitando o rasgo de taludes 
pronunciados e com inclinações acentuadas, reduzindo ao máximo a remoção da vegetação, 
decapagem do solo ou o corte de vegetação, e assinalar os trilhos proibindo a circulação fora 
dessas áreas. 

• Reabilitar as áreas afetadas pela empreitada (e.g. zonas de estaleiro, manchas de empréstimo, 
áreas de depósito, etc.). 

Considera-se que adicionalmente devem ser ainda implementadas as seguintes medidas de minimização: 

• Não impermeabilizar a área do estaleiro, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

• Não efetuar operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da obra. Caso 
seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos. 

• Balizar e salvaguardar na sua integridade física todos os exemplares arbóreos que se localizem 
próximo das áreas de intervenção, em particular azinheiras e sobreiros. A balizagem, enquanto 
medida preventiva e de proteção à não compactação do solo, deve ser realizada na linha de 
projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou apenas 
na extensão voltada para o lado da intervenção. 

• Aquando da comunicação anual por parte dos proprietários à EDIA das culturas a instalar na área 
dos blocos de rega, deve esta informar que nas áreas próximas das habitações devem ser 
adotados outros usos do solo, que salvaguardem a paisagem e a saúde pública no que respeita à 
aplicação de produtos fitossanitários e emissão de ruído.  

• Em caso de reclamações por parte das populações decorrentes do cumprimento desta medida, 
deve o proponente reequacionar a largura da faixa de proteção e apresentar outras medidas, 
caso necessário. 

 

C.3.2 Socioeconomia 

Destacam-se como adequadas as seguintes medidas preconizadas no EIA: 

• Realizar campanhas de formação e sensibilização ambiental, destinadas a todos os intervenientes 
na empreitada e desde o seu início, para que estes sejam alertados dos potenciais impactes 
ambientais associados às diferentes atividades e quais as boas práticas de gestão ambiental a 
implementar em obra e nos estaleiros. 

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

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

• Estabelecer um programa de informação à população sobre o projeto. 
• 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. 

• Adotar 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. 

• Evitar o atravessamento dos núcleos urbanos por parte dos veículos pesados afetos à obra. Caso 
haja necessidade de as viaturas pesadas passarem pelo centro das localidades, nomeadamente, 
Messejana, Aldeia dos Elvas, Panóias e Conceição, esse trajeto deve ser muito curto e efetuado a 
baixa velocidade. 
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• Assegurar a criação de acessos alternativos às propriedades sempre que forem interrompidos, 
devendo ser acordados com os proprietários acessos que garantam os atuais níveis de 
acessibilidade. Estas interrupções deverão limitar-se ao mínimo período de tempo possível. 

• 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. 

• Reparar as vias afetadas pela ação induzida da circulação de viaturas afetas à empreitada, 
devendo ser efetuada logo após a fase de construção e com a maior brevidade possível. 

Considera-se que deverão ser ainda implementadas as seguintes medidas: 

• Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 
• Utilizar, sempre que possível, mão-de-obra local na fase de construção beneficiando a população 

local. 
• Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento de materiais, 

fornecimento de bens e serviços) a empresas da região. 

 

C.4 Medida de compensação 

Caso não seja possível evitar o corte de quercíneas, e considerando a afetação prevista, deve proceder-se 
à plantação numa área com o mínimo de 4,8 ha em terra limpa, respeitando-se assim uma compensação 
na proporção de 1,25. 

Relativamente ao número de exemplares de quercíneas a abater foi identificado um total de 576 árvores, 
pelo que aplicando um fator de compensação de 1,25 deverão ser plantados 720 sobreiros e/ou 
azinheiras, como compensação dos cortes efetuados, a efetuar mediante a prévia obtenção da 
competente autorização do projeto de compensação. 

Deverá ser apresentado o plano de gestão da área de compensação para os exemplares abatidos, 
sabendo que os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos, e devem ter condições edafo-
climáticas adequadas à espécie a abranger, devendo ser garantido o acompanhamento da plantação. 

 

D. Síntese conclusiva 

D.1. Ordenamento do Território 

Constata-se que: 

• Relativamente aos Planos Diretores Municipais, considera-se que a abordagem efetuada no EIA é 
adequada, constatando-se que as classes de espaço ocorrentes na área afeta ao projeto se 
classificam como espaços agrícolas, ou mistos (agrícolas e florestais), o que não obrigará a 
significativas alterações ao uso do solo, pelo que se considera que a natureza do projeto se 
enquadra, de um modo geral, nas classes de espaço consideradas no ordenamento concelhio. 
Não obstante deverem ser cumpridas as regras estabelecidas no regulamento do PDM de cada 
concelho, existe um regime especial aplicável às expropriações necessárias à realização do EFMA, 
aos bens e ao domínio a afetar a este Empreendimento e às ações específicas de execução do 
projeto, aplicando-se, designadamente “aos diferentes perímetros de rega a construir e 
necessários à instalação das redes secundárias e terciárias de rega”. 

• O EIA identifica adequadamente as servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre 
a área do projeto, existindo a afetação de áreas classificadas ao abrigo do regime da Reserva 
Ecológica Nacional (REN) e solos classificados ao abrigo do regime da Reserva Agrícola Nacional 
(RAN) em ambos os concelhos; contudo, são autorizadas todas as ações relacionadas com a 
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execução do Empreendimento, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, 
construção de edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos 
integrados na RAN ou se desenvolvam em áreas incluídas na REN ou em áreas abrangidas por 
restrições análogas. 

• O projeto em causa não se insere em nenhuma área sensível, nomeadamente áreas protegidas, 
Sítios de Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, ou 
Zonas de proteção dos bens imóveis classificados, ou em vias de classificação. 

• O EIA efetua o enquadramento da intervenção no PROTA (PROT Alentejo - Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Alentejo), referindo no contexto das Opções Estratégicas de Base 
Territorial (OEBT) de onde se destaca “Desenvolver o modelo de produção agroflorestal e 
agroindustrial com base nas fileiras estratégicas regionais, garantindo a utilização racional dos 
recursos disponíveis, promovendo a diversificação e valorização das produções e tornando 
operativa a multifuncionalidade dos sistemas agro-silvo-pastoris e do património agrícola e rural”. 

• Na localização em causa não estão presentes áreas com estatuto de proteção no âmbito do 
Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). 

Atendendo ao exposto, não existem disposições que condicionem ou inviabilizem a concretização do 
projeto. 

 

D.2. Uso do Solo 

Tendo em atenção o anteriormente exposto, conclui-se que a introdução do sistema de regadio, com a 
previsível alteração dos usos do solo, poderá contribuir para o aumento da produtividade agrícola e para 
uma maior rentabilização de atividades associadas a este sector. 

Na fase de construção, os principais impactes ocorrem principalmente devido à necessidade de 
movimentação de terras para execução das obras previstas com o consequente movimento de máquinas 
e veículos. No entanto, os impactes expectáveis poderão ser em grande parte minimizados, ou mesmo 
evitados, se for implementado o Sistema de Gestão Ambiental. Por outro lado, as zonas intervencionadas 
no decorrer da empreitada serão sujeitas a recuperação no final das obras. 

Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem fundamentalmente na 
atividade agrícola associada ao Bloco de Rega da Messejana, que apesar de já existir, se desenvolverá 
previsivelmente de forma mais intensiva, o que poderá colocar em causa a qualidade da água e 
integridade dos solos, caso não sejam adotadas as medidas de minimização propostas no âmbito destes 
fatores. 

Por outro lado, este projeto permite o fortalecimento de uma reserva estratégica de água na albufeira do 
Monte da Rocha, combatendo situações extremas de seca, permitindo a continuidade do uso do solo para 
agricultura de regadio e o desenvolvimento agrícola da região, que tem vindo a sentir dificuldades ao 
longo dos últimos anos. 

O EIA refere que apenas 2,5% dos solos da área do Bloco de Rega da Messejana tem aptidão para 
regadio sem limitações e que 78,2% dos solos são irrigáveis com limitações ligeiras ou moderadas 
decorrentes das características intrínsecas dos solos. Por conseguinte, parece existir aptidão para a 
instalação do Bloco de Rega muito embora existam limitações ao uso do regadio. 

A área de rega proposta confina com perímetros urbanos de aglomerações populacionais, como é o caso 
da Aldeia dos Elvas e de Conceição. Ainda que esteja prevista uma faixa de proteção de 30 m para o 
primeiro caso, esta não foi aparentemente alvo de estudo local, tendo este valor sido definido após 
consulta de bibliografia. Por não ter sido devidamente justificado, e por aparentar ser insuficiente, face a 
reclamações de populações em casos análogos, considera-se que será benéfico promover o afastamento 
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na área do projeto de culturas, como o olival, que pelos trabalhos associados a esses usos provoquem 
incómodo às populações. Assim, em áreas próximas das habitações devem ser possibilitados outros usos 
do solo que salvaguardem a paisagem e a saúde pública, no que respeita à aplicação de produtos 
fitossanitários e emissão de ruído. Caso haja reclamações por parte das populações deve o proponente 
reequacionar a largura da faixa de proteção. A faixa de proteção proposta é de 150 m, de forma a 
atenuar os impactes negativos com relevância local indicados na presente apreciação. 

O projeto interfere com sobreiros a azinheiras dispersos, em floresta e montado e em povoamento, e 
para compensar o seu corte e arranque na fase de construção do circuito hidráulico o EIA prevê 
especificamente áreas de compensação dos exemplares afetados, para plantação de novos exemplares 
em zonas previstas no plano de plantação da compensação de quercíneas, numa área localizada no 
concelho de Beja. A prioridade deverá, no entanto, ser a salvaguarda dos exemplares, sempre que em 
fase de obra tal se vier a revelar possível. 

Quanto a estes exemplares, e nas zonas adjacentes do Bloco de Rega, não deve ser autorizado pela EDIA 
o fornecimento a título precário de água a estas zonas, bem como às ocupadas por montado. 

 

D.3. Socioeconomia 

Considera-se que a fase de exploração induzirá, sobretudo, impactes positivos, nomeadamente ao 
reforçar o abastecimento de água para abastecimento público, ao contribuir para a dinamização e 
desenvolvimento do setor agrícola da região e até pela valorização local através do aumento do valor 
produtivo da terra, devido à infraestruturação da mesma. São ainda espectáveis impactes em virtude da 
criação de emprego promovendo a capacidade de fixação da população nas freguesias e concelhos 
abrangidos pelo projeto, e o aumento na procura de bens e serviços. 

No entanto, foram identificadas situações como tendo um impacte negativo com maior significado sobre 
as populações, nomeadamente pela proximidade do Bloco de Rega aos perímetros urbanos de 
aglomerações, que poderão provocar a ocorrência de problemas sanitários ou desconforto acústico e 
visual aos respetivos habitantes, caso sejam promovidas culturas intensivas cujos trabalhos provoquem, 
pelas suas características, incómodos não minimizáveis. 

 

E. Conclusão 

Face ao exposto, no âmbito da apreciação dos fatores Ordenamento do Território, Uso do Solo e 
Socioeconomia, considera-se poder ser emitido parecer favorável à concretização do projeto Circuito 
Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e Bloco de rega da Messejana, condicionado ao 
cumprimento das condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização e de compensação 
constantes da presente apreciação. 

 

6.5. SOLOS 

O projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da Messejana, 
localiza-se na União de Freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e freguesia da Messejana no concelho de 
Aljustrel, e União de Freguesias de Panóias e Conceição no concelho de Ourique, vai reforçar os recursos 
hídricos da albufeira do Monte da Rocha, que constitui a origem de água do abastecimento dos concelhos 
adjacentes (Almodôvar, Castro Verde, Ourique, Mértola e Odemira) e do Aproveitamento Hidroagrícola do 
Alto Sado, e vai, ainda, beneficiar diretamente uma área de 2 701 ha de regadio, que constitui o Bloco de 
Rega da Messejana. 
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A área de estudo, que abrange cerca de 4 809 ha, é dominada por Solos Mediterrâneos com 55% da 
área, seguidos dos Solos Litólicos não Húmicos com 24%, dos Barros com 17%, dos Solos Calcários com 
3,5%, e por fim dos Solos Hidromórficos com 0,5%. No Bloco de Rega da Messejana, com uma área de 
2 701 ha, as diferentes famílias de solos apresentam, respetivamente, os seguintes valores: 52% para os 
Solos Mediterrâneos, 25% para os Solos Litólicos não Húmicos e 18% para os Barros, 2,7% para os Solos 
Calcários e 0,8% para os Solos Hidromórficos.  

Relativamente aos riscos de erosão, a área de estudo caracteriza-se por apresentar 79,0% da área com 
risco de erosão baixo a muito baixo (perdas de solo < 5,0 t.ha-1.ano-1), 16,0% da área com risco de 
erosão médio a moderado (perdas de solos entre 5,0 t.ha-1.ano-1 e 25,0 t.ha-1.ano-1) e 5,0% da área com 
risco de erosão elevado a muito elevado (perdas de solo > 25,0 t.ha-1.ano-1). Na área dos blocos de rega 
a caracterização dos riscos de erosão é semelhante, apresentando os seguintes valores: 79,0% da área 
com risco de erosão baixo a muito baixo, 14,0% da área com risco de erosão médio a moderado e 6,0% 
da área com risco de erosão elevado a muito elevado. 

Quanto aos riscos de salinização/alcalização dos solos, a área do bloco de rega apresenta 25,3% da área 
com solos normais e os restantes 74,7% da área com solos alcalizados-salinos ou com risco de 
salinização. 

Na caracterização da aptidão ao regadio verifica-se que a totalidade da área do bloco de rega apresenta 
aptidão para o regadio, em que 2,5% da área não apresenta limitações, 65,5% apresenta limitações 
ligeiras e 32,1% aptidão moderada. 

As principais ações geradoras de impactes negativos, sobre o fator Solos, serão as decorrentes das 
atividades construtivas relacionadas com a implantação das infraestruturas do projeto, nomeadamente: 
estação elevatória de Messejana, conduta elevatória, reservatório de Messejana, conduta adutora 
principal, rede de rega, e acesso ao reservatório da Messejana. Assim, os impactes sobre os solos serão 
os resultantes de: 

• Ações de decapagem dos solos para implantação das diferentes infraestruturas (estação 
elevatória, reservatório, condutas elevatória e adutora, rede de rega e acesso); 

• Ocupação permanente dos solos com as infraestruturas da estação elevatória de Messejana, o 
reservatório de Messejana e respetivo acesso; 

• Escavação das valas para o enterramento das condutas elevatória e adutora, e da rede de rega; 
• Compactação dos terrenos devido à movimentação das máquinas e veículos afetos à obra; 
• Riscos de erosão, devido à desarborização e desmatação dos solos para a fase construção e a 

sua exposição aos agentes atmosféricos; 
• Ocupação transitória do solo pelos estaleiros e depósitos temporários de terras sobrantes; 
• Possível contaminação dos solos por um eventual derrame de óleos e/ou combustíveis. 

Estes impactes serão negativos e localizados, sendo que a ocupação do solo pela implantação das 
infraestruturas da estação elevatória de Messejana, do reservatório de Messejana e respetivo acesso, 
serão significativos por haver uma afetação do solo de carácter permanente; os restantes serão 
temporários e pouco significativos, pois a afetação dos solos é transitória, e serão minimizados pelo 
cumprimento das medidas de minimização propostas no SGA, nomeadamente as boas regras de 
decapagem da terra vegetal e a sua separação em pargas, assim como as orientações para a recuperação 
biofísica das áreas afetadas pelas obras. 

Na fase de exploração, para além dos impactes negativos que têm início na fase de construção e que se 
prolongam a esta fase, designadamente a ocupação irreversível do solo pelas infraestruturas construídas, 
há ainda que analisar os impactes gerados no solo como consequências da prática do regadio. Assim, há 
que considerar os seguintes impactes negativos: 
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• Erosão 
• Salinização 
• Alcalização 

A erosão do solo vai depender da erosividade do agente erosivo, da erodibilidade do solo, da fisiografia e 
tipo de cobertura do terreno, práticas culturais, etc. No EIA é apresentada uma carta dos riscos de erosão 
real com os solos agrupados em 7 classes. Pela sua análise, verifica-se que em 80% da área do bloco de 
rega o risco de erosão é baixo ou muito baixo, 14,0% da área tem risco de erosão médio a moderado e 
6,0% da área apresenta risco de erosão elevado a muito elevado, pelo que não se prevê que venham a 
ocorrer impactes decorrentes da erosão. No entanto, deverão ser seguidas as boas práticas agrícolas e as 
regras básicas do regadio, para minimizar a ocorrência deste potencial impacte, sendo, proposto que a 
monitorização dos solos do Bloco de Rega da Messejana, seja incluído no Programa Global de 
Monitorização dos Solos do EFMA. 

Quanto aos riscos de salinização/alcalização, apurou-se que para cerca de 74,7% de solos alcalizados-
salinos ou com risco de salinização. Com a intensificação cultural, e o consequente maior uso de 
fertilizantes, prevê-se este impacte possa ocorrer. Para minimizar a ocorrência destes potenciais impactes 
o EIA preconiza o emprego de boas práticas agrícolas e boas práticas de regadio e propõe um programa 
de monitorização para os solos para a avaliação dos riscos de salinização/alcalização, a incluir no 
Programa Global de Monitorização dos Solos do EFMA, e assim poder atuar atempadamente caso se 
verifiquem impactes negativos significativos de salinização/alcalização sobre os solos, diretamente 
imputáveis à exploração do projeto. Estes impactes poderão ser pouco significativos ou significativos, 
dependendo da área afetada apresentar menor ou maior risco a este impacte. A realização deste plano 
de monitorização deve ser antecedido de uma caracterização da situação de referência, a realizar antes 
do início da fase de obra. 

Como impacte positivo, tem-se o reforço da albufeira do Monte da Rocha que constitui a origem de água 
para o abastecimento público dos concelhos adjacentes (Almodôvar, Castro Verde, Ourique, Mértola e 
Odemira) e origem de água do Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado, bem como a implementação 
de uma nova área de regadio, que vai possibilitar uma melhor utilização do potencial agrícola dos solos, 
que terá como efeito um maior desenvolvimento da atividade agrícola, de que resultarão impactes 
positivos significativos e permanentes. 

Concorda-se na generalidade, com as medidas de minimização apresentadas no EIA que, se forem 
escrupulosamente cumpridas, mitigarão os eventuais impactes negativos sobre os solos. 

A monitorização dos solos do Bloco de Rega da Messejana está integrada no Programa Global para a 
Monitorização dos Solos do EFMA, o qual vai permitir avaliar a evolução da situação de referência e 
eficácia da implementação das medidas de minimização e, em função dos resultados obtidos ajustar 
algumas das medidas propostas ou, mesmo, implementar novas medidas de minimização para os solos, 
de modo a mitigar os impactes negativos que possam ocorrer com a implementação do presente projeto. 
Neste sentido, não se considera necessária a realização de monitorização específica, no âmbito do 
presente projeto. 

Os impactes decorrentes da fase construção serão negativos e localizados, sendo significativos os 
relativos à implantação das infraestruturas, devido ao seu carácter permanente e irreversível, e os 
restantes pouco significativos devido ao seu carácter temporário e às medidas de minimização propostas 
para a sua mitigação. 

Na fase de exploração do regadio perspetivam-se que possam ocorrer impactes negativos sobre os solos 
por erosão e alcalização/salinização, que serão pouco significativos e mitigados pela aplicação das 
medidas de minimização e monitorização, e impactes positivos pelo reforço da albufeira do Monte da 
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Rocha e o uso do pleno do potencial dos solos proporcionado pelo regadio, os quais serão muito 
significativos. 

Da análise dos impactes do projeto sobre fator Solos, conclui-se que na sua globalidade se apresenta 
ambientalmente viável, não tendo sido identificado nenhum impacte que, pela sua gravidade, possa pôr 
em causa a sua realização. 

 

6.6. AGROSSISTEMAS 

A. Caracterização da situação de referência 

A caracterização da situação de referência apresentada no EIA é desenvolvida ao nível da região, sub-
região, do concelho e ao nível da freguesia, sendo que a área de estudo é abrangida pelas seguintes 
freguesias: União das freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos e Messejana, do concelho de Aljustrel, e união 
das freguesias de Panóias e Conceição, do concelho de Ourique, NUTS II – Alentejo e NUTS III – Baixo 
Alentejo. 

Para a caracterização da situação de referência foram utilizados: 

• Recenseamento Geral Agrícola de 1999, (Instituto Nacional de Estatística - INE); 
• Recenseamento Geral Agrícola de 2009, INE; 
• Recenseamento Geral Agrícola de 2009, Análise dos Principais Resultados, INE; 
• Anuário Estatístico da Região do Alentejo, 2011, INE; 
• Informação disponibilizada pela EDIA (Cadastro da Estrutura da Propriedade); 
• Levantamentos de campo. 

A superfície agrícola utilizada (SAU) nos concelhos abrangidos pelo projeto é de 93% e 90%, 
respetivamente, para Aljustrel e Ourique, ou seja, a nível concelhio a percentagem de SAU é de um modo 
geral, superior ou similar à região e sub-região em que se inserem.  

Ao nível das freguesias, nas freguesias de Aljustrel os valores variam entre 99 ha, na União das 
freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos e 107 ha, na Messajana. No caso de Ourique, o valor de SAU é de 
146,5 ha na união das freguesias de Panóias e Conceição. 

Pela análise do Quadro 4.12.3 do EIA verifica-se uma discrepância elevada no concelho de Ourique, uma 
vez que, apesar de ser o município com a menor SAU média por exploração, é a que apresenta a 
freguesia com maior SAU média, com um valor, aproximadamente, uma vez e meio mais elevado que nas 
outras freguesias em estudo. 

Assim, o território em estudo pode ser caracterizado pelas explorações agrícolas de Superfície Agrícola 
Útil de grande dimensão, sendo que ao nível das freguesias a SAU média nunca é inferior a 99 ha. 

Quanto à estrutura da propriedade, pela análise do Quadro 4.12.4 do EIA, verifica-se que a pequena 
propriedade representa 76% do número de prédios a beneficiar (227 prédios no total), correspondendo a 
apenas 7,4% da área total. A grande propriedade, com apenas 39 prédios a beneficiar (17,2%), 
representa cerca de 87% da área total (2701 ha), sendo que a pequena propriedade se localiza a 
noroeste da vila da Messejana e a nordeste da vila de Panóias e a grande propriedade domina as zonas 
exteriores às periferias das povoações. 

Quanto à Dimensão Económica das explorações, de acordo com o Recenseamento Agrícola de 2019, para 
o Alentejo, região onde se localiza a área de estudo, verificou-se uma evolução muito positiva da 
dimensão económica das mesmas, tendo cada exploração gerado, em média, 23,3 mil euros de Valor da 
Produção Padrão (VPP). 
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Quanto à utilização das terras, pela análise do Quadro 4.12.5 do EIA, verifica-se que nos concelhos de 
Aljustrel e Ourique a percentagem de SAU ocupada por pastagens permanentes é de 16% e 60%, 
respetivamente, ou seja, observa-se uma enorme discrepância entre os concelhos e a tendência da sub-
região para este tipo de ocupação cultural que é, nesta última, de 43%. No concelho de Aljustrel, verifica-
se uma elevada percentagem de terra arável, 74%, enquanto o valor deste tipo de ocupação cultural em 
Ourique é de 39%, abaixo da média regional e sub-regional. Em qualquer dos casos, as culturas 
permanentes e as hortas familiares são pouco significativas em termos de ocupação da SAU. 

Pela análise do Quadro 4.12.6 do EIA, verifica-se que a zona de influência do aproveitamento é ocupada 
sobretudo com pastagens (64,7%) e culturas anuais (32,3%). Este facto deve-se à principal atividade 
existente na área do bloco que é a agropecuária. 

O olival representa cerca de 2,3% da área total do bloco de rega. 

Nas zonas de pequena e média propriedade, as hortícolas e os cereais tem reduzida expressão, sendo 
igualmente a agropecuária a atividade dominante. Nesta área predominam as explorações com caprinos e 
ovinos. 

Quanto ao regadio, pela análise do Quadro 4.12.7 (Recenseamento Agrícola, 2009) do EIA, verifica-se 
que a percentagem de explorações agrícolas com disponibilidade de rega é de 28,8% e de 19,8%, 
respetivamente, na região do Alentejo e na sub-região do Baixo Alentejo. 

Nos concelhos em estudo, verifica-se que o concelho de Aljustrel é o concelho que apresenta maior 
percentagem de disponibilidade de rega, com cerca de 36,5%. Em Ourique este valor é apenas de 
7,72%. 

Quanto ao tipo de sistema de rega, de acordo com o Recenseamento Agrícola de 2009, o coletivo estatal 
é relativamente importante na região do Alentejo, mas principalmente nos concelhos em estudo, com 
65,07% de presença em Aljustrel e 40,48% no concelho de Ourique, isto é, muito superiores às médias 
regionais e sub-regionais. 

Na zona de influência do bloco de rega da Messejana, as infraestruturas de rega individual existentes 
consistem, sobretudo, em pequenos reservatórios/charcas e barragens construídos pelos agricultores e 
cujas principais funções são a rega e o abeberamento do gado. Na área de intervenção do futuro bloco 
de rega da Messejana existe uma importante atividade agrícola e o regadio assume um papel importante, 
tanto nas culturas anuais (cereais) e permanentes (olival), como nas culturas arvenses e agroindustriais. 
É de referir que atualmente na área de estudo se contabilizam cerca de 605 ha de área regada (22% da 
área a beneficiar). 

Quanto aos métodos de rega, constata-se que cerca de 175 ha (4% da área a beneficiar) são regados 
através de rampas pivotantes e cerca de 430 ha (9% da área a beneficiar) são regados através do 
sistema gota-a-gota. 

No que diz respeito à atividade pecuária, com base nos valores apresentados no Quadro 4.12.9 do EIA, 
pode constatar-se que no Alentejo, o efetivo animal com um maior número de explorações são as aves, 
logo seguido dos ovinos. Na sub-região a tendência é a mesma, apesar dos ovinos terem um peso maior 
que as aves. Ao nível dos concelhos de Aljustrel e de Ourique, os efetivos com maior número de 
explorações são igualmente as aves e os ovinos. 

Em relação às freguesias em estudo, na União de freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos predominam os 
ovinos (24%), na Messejana predominam as aves (29%) juntamente com os ovinos (28%). Na União de 
freguesias de Panóias e Conceição predominam os ovinos (27%). 

Efetivamente, e de acordo com o Recenseamento Agrícola de 2009 (Análise dos Principais Resultados), 
tanto os bovinos como os ovinos têm elevada relevância no Alentejo, sendo a produção ovina objeto de 
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Indicação Geográfica (Borrego do Baixo Alentejo) ou de Denominação de Origem Protegida, no caso da 
produção bovina, particularmente da Carne Mertolenga e Alentejana. 

Quanto às máquinas agrícolas em 2009, pela análise do Quadro 4.12.10 do EIA, verifica-se que existem 
nos concelhos de Aljustrel e Ourique, 586 e 448 máquinas agrícolas respetivamente. Em todas as 
unidades territoriais em estudo, os tratores (de rodas e de rasto) são a principal máquina agrícola 
disponível nas explorações, sendo que ao nível dos concelhos de Aljustrel e Ourique, o número de 
tratores por 100 ha de SAU é de 1,28 e 0,82, respetivamente. 

Tendo em conta os dados disponíveis (Recenseamento Agrícola, 2009) verifica-se que, o aumento da 
percentagem de explorações com trator próprio na década de 1999-2009 foi generalizado. 

No que respeita à natureza jurídica do produtor, pela análise do Quadro 4.12.11, verifica-se que as 
explorações agrícolas na região em estudo estão associadas a um produtor singular autónomo, havendo 
poucas explorações agrícolas com produtores noutras condições jurídicas. 

Relativamente à percentagem de tempo dedicado integralmente à atividade agrícola, pela análise do 
Quadro 4.12.12 do EIA, verifica-se que ao nível concelhio essa percentagem apresenta valores no 
concelho de Aljustrel de 25,34% e 22,41% no concelho de Ourique. Ao nível das freguesias, as freguesias 
de Messejana e União de freguesias de Panóias e Conceição apresentam valores ainda mais significativos 
(40% e 48,1% respetivamente). 

No que respeita às idades dos agricultores, pela análise do Quadro 4.12.13 do EIA, verifica-se que ao 
nível das freguesias, estas não apresentam uma população tão envelhecida em comparação com a região 
(73,9%) e sub-região (68,9%), apresentando 55% na União de freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos, 
64% em Messejana e 59% na União das freguesias de Panóias e Conceição, de produtores singulares, 
com mais de 55 anos. 

No que concerne aos níveis de instrução dos produtores, de acordo com o Recenseamento Agrícola de 
2009, a maior parte dos agricultores dos concelhos em estudo possuem apenas o ensino básico (entre 
70% para Aljustrel e 54,4% para Ourique). 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Em relação ao fator Agrossistemas, os impactes negativos ocorrerão maioritariamente na fase de 
construção, associados aos trabalhos de abertura e fecho das valas para o enterramento das condutas, 
instalação de estaleiros e depósitos de terras temporários e materiais sobrantes, e circulação de 
máquinas e viaturas afetas à obra, com perda de rendimento nas explorações agrícolas, decorrente da 
afetação/diminuição da área agrícola, mas estes danos serão pontuais, localizados e reversíveis, pelo que 
se consideram impactes pouco significativos, além de que serão devidamente compensados através do 
regime legal das indemnizações. Das infraestruturas de projeto destaca-se a construção da estação 
elevatória da Messajana e do novo reservatório (reservatório de regulação de Messejana) por serem as 
únicas estruturas a construir que se traduzem num impacte negativo permanente, por implicarem a perda 
definitiva da área de cultivo; no entanto, dado que a construção da estação elevatória e do novo 
reservatório ocorrem numa área muito limitada, o impacte negativo resultante, apesar de ser 
permanente, é local de magnitude reduzida e pouco significativo, além de que deverá ser devidamente 
compensado através de expropriações. 

Os impactes resultantes da perda de culturas em princípio não se verificarão, uma vez que os 
proprietários estarão ao corrente dos calendários de obra e poderão alterar o plano de cultivo em 
conformidade, quer prevenindo o seu cultivo, quer ajustando a calendarização das suas culturas. 
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Na fase de exploração ocorrerá um impacte negativo decorrente da constituição de uma faixa, na zona de 
implantação das condutas, com restrições às culturas arbóreas e arbustivas que, embora seja 
permanente, será pouco significativo, tendo em conta a pequena área afetada e os benefícios que os 
agricultores virão a ter pela implantação destas infraestruturas.  

 

C. Conclusão 

Os impactes claramente positivos nos Agrossistemas decorrerão essencialmente na fase de exploração, 
com a beneficiação hídrica das propriedades, conferindo a possibilidade da reconversão das culturas de 
sequeiro para regadio e deste modo uma intensificação da atividade agrícola, com aumento da 
produtividade e da rentabilidade das explorações agrícolas, o que levará ao aumento da competitividade 
das mesmas, à dinamização da economia agrícola local, ao incremento do emprego agrícola e à mais-
valia da propriedade rústica, uma vez que, pela disponibilidade de água haverá um incremento do seu 
valor comercial, impactes estes que serão muito significativos. 

Todavia, é de referir, que o caudal específico no início da rede de rega calculado 
[1268 m3/ha/(31dx20hx3,6)=0,57 l/s/ha], embora sendo adequado para o modelo cultural definido, 
predominantemente olival (45%), se considera baixo para modelos culturais mais exigentes em água. 

 

6.7. PAISAGEM 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Análise estrutural e funcional 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al (2004), a área de estudo está inserida no Grande Grupo de Paisagem S – Baixo 
Alentejo com as Unidade de Paisagem (110) Terras Fortes do Baixo Alentejo, (114) Campo Branco de 
Castro Verde e (115) Campos de Ourique – Almodôvar-Mértola que se descrevem de seguida: 

• Unidade de Paisagem 110 – “Terras Fortes do Baixo Alentejo” 

Caracteriza-se por ter um relevo plano e elevada homogeneidade, que resultam numa 
vastidão de horizonte. O uso do solo é ocupado por extensas áreas com culturas arvenses de 
sequeiro, ocasionalmente, em regime intensivo, e por vezes associadas a um coberto vegetal 
muito rarefeito. 

Esta unidade de paisagem é intercetada pela parte norte da área de estudo, mais 
concretamente na subunidade 110ª, que corresponde essencialmente ao perímetro 
hidroagrícola do Roxo onde é frequente a presença de pivots. 

• Unidade de Paisagem 114 – “Campo Branco de Castro Verde” 

Caracteriza-se por um relevo suave a ondulado, ocupado por pastagens ou pousios onde 
dominam os espaços abertos e monótonos e a ausência de árvores e arbustos. Esta estepe 
cerealífera mediterrânica apresenta uma variedade cromática ao longo do ano e encostas 
abertas e expostas, com condições agrestes especialmente no verão quando se acentua o 
calor e a secura pela falta de sombra ou elementos verticais. 

É nesta unidade de paisagem que se localiza a maior parte da área de estudo. 
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• Unidade de Paisagem 115 – “Campos de Ourique-Almodôvar-Mértola” 

Caracteriza-se por apresentar uma morfologia ondulada intercetada por vales encaixados, 
onde se alternam campos abertos e onde escasseia a presença de árvores e montados de 
azinho e sobro mais ou menos densos. 

A parte sul da área de estudo interseta esta unidade a norte, mais concretamente na 
subunidade 115ª, que faz a transição para a up114. Esta subunidade distingue-se pela 
amenidade climática, com influência oceânica, onde o relevo mais ondulado permitiu a 
instalação de montados mistos ou puros de azinho e sobro com cereal. É nesta subunidade 
que se insere a albufeira do Monte da Rocha, integrada numa zona de relevo fortemente 
ondulado, fechada por bosques de sobro e azinho e povoamentos de pinheiro manso e zonas 
de floresta mista. 

O EIA identifica ainda 11 áreas distintas de acordo com o uso do solo, referindo ainda que mais de 56% 
da área de estudo é ocupado por áreas agrícolas, nomeadamente pastagens permanentes e culturas 
temporárias de sequeiro e de regadio. É de referir ainda as áreas ocupadas por povoamentos de 
quercíneas/sistemas agroflorestais de montado que representam cerca de 21% da paisagem. 

 

A.2. Análise visual 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, avaliados para um buffer de 1,5 km a partir das 
estruturas que compõem o projeto. No que respeita a esta análise, a área de estudo define-se da 
seguinte forma: 

• Qualidade Visual da Paisagem 

Da análise da informação apresentada verifica-se existir uma discordância com o resultado 
final expresso na Carta de Qualidade Visual. Na fase de análise da conformidade do EIA foi 
solicitado, em sede de Pedido de Elementos Adicionais, , uma reapreciação da referida carta 
por apresentar a classe de Qualidade Visual “Baixa” como dominante, o que para a Paisagem 
no Alentejo não se considerou correto. Nos Elementos Adicionais apresentados registou-se 
uma muito melhor adequação, dado ter sido realizada uma ponderação com base nas 
diversas reservas que foram expressas no Pedido de Elementos. Verificou-se inclusive que 
áreas antes consideradas como tendo Qualidade Visual “Baixa” passaram a ser integradas na 
classe de “Muito Elevada” e a classe de “Baixa”, antes dominante, passou a ser, na 
generalidade, considerada como “Média”. Contudo, verifica-se ainda diversas incoerências e 
inconsistências no resultado final expresso graficamente na nova carta, tendo sido niveladas 
e integradas na classe de Qualidade Visual “Baixa” áreas como: estaleiros; áreas de eucalipto 
e áreas de pinheiro-manso. Várias outras situações se podem destacar: o paredão da 
barragem de Monte da Rocha é classificado “Muito Elevada”; as linhas de água – rio Sado e 
ribeira da Messejana -, assim como o espelho de água da albufeira de Monte da Rocha, não é 
claro que tenham sido classificados ou que tenham sido classificadas em toda a sua 
extensão; outras superfícies de corpos de água – pequenas barragens e açudes – e áreas de 
pinheiro-manso apresentam classificações distintas, fracionadas e contraditórias; a povoação 
de Messejana é integralmente considerada como “Média”, quando a mesma tem um núcleo 
mais tradicional e característico do Alentejo; a descontinuidade de classificação da classe de 
“Baixa” na via A2/IP1; áreas artificializadas – estaleiros - consideradas na classe de “Média” e 
simultaneamente a mesma área com “Baixa” e “Média” ou não identificados e classificados. 
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Face ao exposto, considera-se que na área de estudo predomina a classe de Qualidade Visual 
“Elevada” dado que, pese embora haver um peso do “uso e ocupação do solo” na 
ponderação, a paisagem alentejana não se resume a áreas de montado definidas de forma 
restrita pela legislação, como foi adotado para a carta apresentada, mas sim por um mosaico 
cultural onde o sobreiro e a azinheira, associados a outras culturas, ocorrem, ora de forma 
esparsa, ora de forma muito densa, constituindo um sistema único agro-silvo-pastoril ainda 
único em Portugal Continental. 

A par destas considerações, há a importância visual da compartimentação da paisagem 
gerada pela vegetação que ocorre em linhas de água permanentes ou em linhas de água 
mais efémeras como barrancos. Estes últimos são também elementos constituintes da 
paisagem, que por vezes apresentam vegetação distinta, sobretudo nas cabeceiras, pelo que 
também devem ser objeto de atenção. 

Por fim, importa destacar a sazonalidade da paisagem alentejana, o que a valoriza, assim 
como o sistema de vistas que proporciona vários cenários que se revestem de elevado valor 
cénico. 

A área de estudo caracteriza-se assim por apresentar, Qualidade Visual “Elevada”, onde se 
podem encontrar extensas áreas agrícolas, nomeadamente pastagens permanentes e culturas 
temporárias de sequeiro e de regadio, assim como sistemas agroflorestais de montado. 

As áreas que correspondem à qualidade visual “Baixa” não apresentam qualquer padrão de 
distribuição, estando naturalmente afetas a zonas mais antrópicas, como vias de 
comunicação e áreas artificializadas – estaleiros. 

As áreas de qualidade visual “Muito Elevada” estão associadas às várzeas e linhas de água 
nomeadamente às galerias ripícolas do rio Sado e da ribeira da Ferraria. 

O projeto desenvolve-se sobre áreas de qualidade visual maioritariamente “Média” e 
“Elevada”, mais especificamente da seguinte forma: 

− EE da Messejana- “Média”; 
− Conduta elevatória - “Média” a “Elevada”; 
− Reservatório de regulação - “Média”; 
− Conduta adutora - maioritariamente “Elevada”, onde se desenvolvem povoamentos de 

quercíneas e o sistema agroflorestal de montado, e, pontualmente, em “Média”; 
− Rede de rega secundária - maioritariamente “Média”, atravessando áreas de 

“Elevada”; 
− Parcelas de rega - “Média” a “Elevada”. 

• Capacidade de Absorção Visual 

Da análise da informação apresentada verifica-se existir uma discordância como o resultado 
final expresso na Carta de Capacidade de Absorção Visual, dado não ter sido considerada a 
metodologia adequada ao propósito. A metodologia expressa na “Figura 4.11.1 - Metodologia 
de Diagnose e Análise Visual da Paisagem”, pág. 4-184 do Relatório Síntese do EIA, assim 
como no “Quadro 4.11.8 – Avaliação da Capacidade de Absorção Visual (CAV)” pág. 4-205 do 
Relatório Síntese do EIA, não constitui a metodologia em uso e, independentemente deste 
aspeto, a mesma considera variáveis que são arbitrárias. Em relação às variáveis, destaca-se, 
em particular, os declives e o uso/ocupação do solo, sendo que, para este último, foi ainda 
apresentado um “Quadro 4.11.6 – Carta de Visibilidade. Alturas estimadas para as 
subunidades de paisagem”, pág. 4-204 do Relatório Síntese do EIA, onde, e a mero título de 
exemplo no sentido de se demonstrar a arbitrariedade e a incoerência, foi atribuído um valor 
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igual de 3 m de altura para culturas distintas e que não apresentam em regra este valor: 
olival de regadio, olival de sequeiro e a vinha. Destes três usos, apenas ao olival de sequeiro 
tradicional e pouco gerido seria passível de aplicação uma altura de 3 m. 

Na fase de análise da conformidade do EIA foi solicitado, em sede de Pedido de Elementos 
Adicionais, uma reapreciação da referida carta. A solicitação fez-se acompanhar da 
enumeração de todos os critérios para a elaboração da Carta de Capacidade de Absorção 
Visual não observados na metodologia aplicada. Aos critérios atrás expostos, importa ainda 
referir que os “Pontos de Observação” considerados eram, manifestamente, insuficientes e 
distribuídos aleatoriamente, sem serem representativos dos Observadores Permanentes nem 
Temporários. Em ambos os casos, acresce que não foi também apresentado o peso associado 
a cada tipologia de observador. Nos Elementos Adicionais apresentados registou-se terem 
sido introduzidas alterações, muito pontuais, tendo sido mantida a abordagem de forma 
integral. 

Foi de novo solicitado, como Pedido de Elementos Complementares, uma reapreciação da 
metodologia, que também se fez acompanhar de novo dos critérios de elaboração deste 
parâmetro. Em resposta ao solicitado verifica-se que, na informação apresentada as 
alterações mais relevantes introduzidas reduziram-se à representação gráfica dos pontos de 
observação nas vias rodoviárias, mas sem que a distribuição fosse criteriosa. Nessa revisão, 
os critérios mantiveram-se e, sem justificação, foram ainda retirados pontos de observação, 
que anteriormente tinham sido considerados pertinentes. Contudo, os diferentes pesos e 
métricas de espaçamento adotadas não foram expressas em termos metodológicos. 

Face ao exposto, a apreciação realizada em termos de avaliação deste parâmetro não 
considerará a carta apresentada no EIA, nem no Aditamento nem nos Elementos 
Complementares. Assim, a caracterização deste parâmetro será feita com base no 
conhecimento do território e noutros trabalhos de caraterização da região. 

Nestes termos, considera-se que a área de estudo tende, na sua grande maioria, para se 
situar na classe de “Elevada”, dado a reduzida expressão de observadores, sobretudo 
permanentes, que surgem, não só pontualmente, como ocorrem dispersos pelo território, 
sem que as suas bacias visuais se sobreponham, ou se sobreponham de forma expressiva. As 
classes de “Média” e “Baixa” ocorrem, em particular, na envolvente das povoações de Panóias 
e de Messejana e, de forma menos expressiva, na área entre as povoações de Conceição e 
Alcarias. 

No caso das vias, a A2 faz-se em grande extensão em situação de escavação, pelo que os 
horizontes visuais são limitados. Nas zonas mais de nível com a envolvente, que são 
relativamente pontuais e em pequena extensão, os horizontes abrem-se permitindo maior 
alcance visual e perceção do território mais distante. Destacam-se ainda outras vias, pela sua 
maior relevância em termos de frequência de visibilidades: N261, N263 e IC1. Nestes três 
casos a orografia e alguns troços arborizados determinam maior redução do horizonte visual. 
Nas zonas de nível com a envolvente, que são relativamente pontuais e em pequena 
extensão, os horizontes abrem-se permitindo maior alcance visual e perceção do território 
mais distante. 

Do exposto, considera-se que estas vias determinam, na sua envolvente uma capacidade de 
absorção “Elevada”, na maioria da sua extensão, e “Média” a “Baixa”. Esta última ocorre, 
sobretudo, nas proximidades dos cruzamentos, como são os casos: da A2/IP1 com a N261; 
da A2/IP1 com a N263; e do IC1 com a N261-4 e com a N263. 
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Relativamente às componentes do projeto considera-se o seguinte: 

− EE da Messejana – “Média”; 
− Conduta elevatória – “Elevada”; 
− Reservatório de regulação – “Elevada”; 
− Conduta adutora – “Elevada” e “Média” nas proximidades da Ermida da Nossa Senhora 

da Assunção e “Baixa” na zona da povoação de Aldeia de Elvas e via de ligação desta 
à N263; 

− Rede de rega secundária – “Elevada” e, pontualmente, “Média”; 
− Parcelas de rega – maioritariamente “Elevada”, Média junto às povoações de 

Conceição e de Panóias e na envolvente das vias principais: N263; IC1 e N261-4. No 
caso da povoação de Panóias pesa também a proximidade das vias N261-4 e IC1; 

• Sensibilidade Visual 

No que se refere à caracterização deste parâmetro, dado que o mesmo é obtido a partir do 
cruzamento dos dois anteriores e face ao atrás exposto, também a cartografia apresentada 
não se revela adequada. 

Assim, considera-se que a área de estudo tende para apresentar Sensibilidade Visual “Média”, 
dado ter-se considerado que, em termos de Qualidade Visual, esta se caracteriza como 
sendo, maioritariamente, “Elevada” e que, em termos de Capacidade de Absorção Visual 
tende para se situar, maioritariamente, em “Elevada”. 

Pontualmente, registam-se áreas da classe de “Média” e de “Baixa”, que ocorrem, sobretudo, 
na envolvente mais imediata das povoações de Messejana, Conceição, Alcarias, Panóias e 
Aldeia dos Elvas. Complementarmente, também as vias nas extensões próximas às referidas 
povoações contribuem para as referidas classes. 

No que se refere ainda às vias, agora considerando, maioritariamente, o seu contributo, os 
pontos de maior sensibilidade ocorrem, naturalmente, ao longo da sua extensão, revelando-
se as zonas mais sensíveis na proximidade dos cruzamentos entre as mesmas: a A2/IP1 com 
a N261; a A2/IP1 com a N263 e o IC1 com a N261-4 e com a N263. 

Relativamente às componentes do projeto considera-se o seguinte: 

− EE da Messejana – “Média”. 
− Conduta elevatória – “Baixa” a “Média” 
− Reservatório de regulação – “Baixa” 
− Conduta adutora – “Média” e, pontualmente, “Elevada” 
− Rede de rega secundária – “Baixa” a “Média” e, pontualmente, “Elevada”. 
− Parcelas de rega – “Baixa” a “Média”.  

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

O desenvolvimento de um projeto desta natureza induz necessariamente a ocorrência de impactes 
negativos na Paisagem. Os mesmos devem-se ao facto de se introduzirem no território alterações ao nível 
estrutural, funcional e visual. Esta última pode ter origem numa mera intrusão visual, do projeto ou de 
uma das suas componentes que por si só se destaque, ou pode, em simultâneo, ou não, ser proveniente 
de alterações introduzidas na estrutura da Paisagem, sempre que as mesmas se revistam de um impacte 
visual. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

84 

Genericamente, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os 
seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais - e indiretas, em termos visuais, com 
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 
leitura da Paisagem. 

 

B.1. Fase de construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, cuja magnitude de 
ocorrência, temporal e espacialmente, dependem da intensidade da ação, ou seja, do grau de 
desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau de visibilidade para 
a área de intervenção. Assim, referem-se de seguida os impactes identificados. 

 

B.1.1 Impactes de natureza estrutural/funcional 

São impactes associados, neste caso, fundamentalmente à destruição da vegetação existente e às 
alterações de topografia. No caso da vegetação, a implantação das diversas componentes determina um 
abate de: 306 quercíneas em povoamento; 214 azinheiras; 56 sobreiros e 262 oliveiras. 

Nas restantes situações os impactes classificam-se como: 

• Remoção do coberto vegetal arbustivo – desmatação 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (“Estaleiro”, faixas de servidão da “Conduta 
Elevatória”, da “Rede de Rega Secundária” e da “Conduta Adutora Principal”) a permanente 
(“Estação Elevatória de Messejana”, “Reservatório de Regulação” e acesso dedicado), 
reversível (“Estaleiro”) a parcialmente reversível (faixas de servidão da “Conduta Elevatória”, 
da “Rede de Rega Secundária” e da “Conduta Adutora Principal”) a irreversível (“Estação 
Elevatória de Messejana”, “Reservatório de Regulação” e acesso dedicado), baixa magnitude 
e pouco significativo. 

• Remoção do coberto vegetal arbóreo – desflorestação 

Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa (“Estação Elevatória de 
Messejana”, “Reservatório de Regulação” e acesso dedicado e “Rede de Rega 
Terciária/Hidrantes”), média (conjunto das componentes da “Conduta Elevatória” e “Rede de 
Rega Secundária”) e elevada (“Conduta Adutora Principal”) magnitude e pouco significativo 
(“Estaleiro”, “Estação Elevatória de Messejana”, “Reservatório de Regulação” e acesso 
dedicado e “Rede de Rega Terciária/Hidrantes”) a Significativo (conjunto das componentes 
da “Conduta Elevatória” e “Rede de Rega Secundária”) a Muito Significativo (faixa de 
servidão da “Conduta Adutora Principal”. 

• Alteração da morfologia natural do relevo 

Impacte negativo, certo, local, temporário (“Estaleiro”, “Conduta Elevatória”, “Conduta 
Adutora Principal” e “Rede de Rega Secundária”) a permanente (Estação Elevatória de 
Messejana, Reservatório de Regulação e acesso dedicado), reversível (“Estaleiro”, “Conduta 
Elevatória”, “Conduta Adutora Principal” e “Rede de Rega Secundária”) a irreversível 
(“Estação Elevatória de Messejana”, “Reservatório de Regulação” e acesso dedicado), baixa 
magnitude e pouco significativo. 
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• Afetação física de linhas de água – margens e leitos – barranco da Barradinha, barranco dos 
Escanchados, ribeira de Messejana, ribeira dos Olivais, ribeira da Ferraria e barrancos dos 
Cabeletes entre várias outras linhas de pequena/reduzida expressão 

Impacte negativo, certo, local, temporário a permanente (“Conduta Elevatória”, “Conduta 
Adutora Principal” e “Rede de Rega Secundária”), reversível a irreversível (“Conduta 
Elevatória”, “Conduta Adutora Principal” e “Rede de Rega Secundária”) baixa magnitude e 
pouco significativo (componentes de forma individualizada) a significativo (projeto na sua 
globalidade). 

 

B.1.2 Impactes de natureza visual 

Para determinação e avaliação dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a área 
de estudo são consideradas as Bacias Visuais. Estas traduzem o impacte visual potencial final das 
referidas componentes mais relevantes do projeto e serão objeto de maior detalhe na análise dos 
impactes visuais na fase de exploração, à qual corresponde a situação final, de maior artificialidade, 
determinada pelo projeto. Na fase de construção as alterações físicas são introduzidas gradualmente e, 
consequentemente, os impactes visuais delas decorrentes têm uma expressão mais localizada. 

Ao nível dos impactes visuais, consideram-se como impactes a expressão visual do desenvolvimento das 
diversas ações que vão decorrendo, de forma dispersa, pelas diversas áreas de intervenção, durante a 
fase de construção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente, e 
que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual que, habitualmente, se designa por “Desordem 
Visual”. 

• Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de 
desmatação, de movimento de terras e da circulação de veículos ligeiros e pesados. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa a média magnitude e 
Significativo (Pontualmente: “Observadores Permanentes”: Aldeia dos Elvas; Panóias; lugar 
da Ortiga e Montes do Seixo, Nobre, dos Olivais, da Amendoeira, da Barradinha, da 
Barradinha Nova e do Coito Grande. “Observadores Temporários”: N263; IC1; N261-4 e 
outras vias terciárias existentes que cruzam com o projeto. “Áreas de Qualidade Visual 
“Elevada”: ocorrem ao longo, sobretudo, das faixas de servidão da “Conduta Elevatória”, 
“Conduta Adutora Principal” e “Rede de Rega Secundária” onde se incluem atravessamentos 
de linhas de água como a ribeira de Messejana e de Ferraria). 

• Montagem das estruturas e infraestruturas: presença em obra de um conjunto de elementos 
fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: estaleiro, circulação de veículos e 
de outra maquinaria pesada. Estes elementos estão envolvidos, quer no transporte de 
equipamento, materiais e resíduos, quer na construção e na preparação do terreno - 
desmatação, desflorestação e movimentos de terras (abertura das valas para instalação das 
condutas e depósito do material resultante na berma). No seu conjunto contribuem 
temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

- Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, média magnitude e Significativo 
(“Observadores permanentes”: Aldeia dos Elvas; Panóias; lugar da Ortiga e Montes do Seixo, 
Nobre, dos Olivais, da Amendoeira, da Barradinha, da Barradinha Nova e do Coito Grande. 
“Observadores Temporários”: N263; IC1; N261-4 e outras vias terciárias existentes que 
cruzam com o projeto. “Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: ocorrem ao longo, sobretudo, 
das faixas de servidão da “Conduta Elevatória”, “Conduta Adutora Principal” e “Rede de Rega 
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Secundária” onde se incluem atravessamentos de linhas de água como a ribeira de Messejana 
e de Ferraria). 

 

B.2. Fase de exploração 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as várias componentes do projeto, uma vez finalizadas, assumem na Paisagem. Os impactes visuais 
serão tanto mais significativos, quanto mais visíveis forem as componentes do projeto e a sua área de 
implantação. 

À semelhança da análise realizada para os locais onde decorrerão os trabalhos no âmbito da fase de 
construção, as áreas sobre as quais se projetam os impactes, são idênticas. Apenas o nível de magnitude 
e significância se eleva, face à situação de permanência irreversível na sua forma final. Contudo, das 
diversas componentes físicas previstas implementar no âmbito do projeto proposto, nenhum configura 
determinar impactes estruturais e visuais negativos significativos durante esta fase. 

O impacte visual negativo potencial, advém fundamentalmente da alteração do uso do solo, com 
substituição de culturas de sequeiro por áreas de regadio cuja expressão poderá ser distinta, quer nas 
espécies vegetais quer no espaçamento entre elas. De uma situação de culturas extensivas poderá 
passar-se para uma situação intensiva, variando inclusive a expressão da altura das culturas, assim como 
no cromatismo sazonal e anual, bem como da própria textura visual da Paisagem. Consequentemente, 
pode ocorrer uma alteração visual do padrão cultural da paisagem. 

As novas culturas representarão descontinuidades, face à imagem visual da envolvente que é uma marca 
identitária da paisagem tradicional do Alentejo, caracterizando-se genericamente por apresentar 
Qualidade Visual “Elevada”. 

Esta alteração será tanto mais negativa, quanto os beneficiários dentro do perímetro de rega em 
avaliação optem por explorar novas culturas, mas semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade 
da Paisagem. O EIA apresenta um cenário de ocupação cultural em que se prevê a afetação futura do 
solo da seguinte forma: 

• Culturas permanentes (55%) - olival (45%) e amendoal (10%); 
• Anuais (10%) - cereais: girassol e milho grão (5%) e hortícolas (5%); 
• Forragens, prados e pastagens (35%): sorgo para silagem (5%) e luzerna (30%). 

A verificarem-se estes valores, poderá registar-se, potencialmente, uma alteração significativa a muito 
significativa do padrão cultural atual da Paisagem (tendo em consideração a área de estudo), que se 
pode expressar num impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, elevada magnitude e 
significativo. 

Contudo, se as reconversões mais graves forem dispersas pelo bloco de rega e de pequena dimensão, o 
impacte poderá não ser tão significativo. 

 

B.3. Impactes cumulativos 

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 
presença na área de outras estruturas ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras 
perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual/cénica da 
Paisagem. Havendo sobreposição espacial e temporal dos impactes gerados, em qualquer uma das fases 
de evolução do projeto, tal traduzir-se-á em impactes cumulativos. 
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Na área de estudo foi identificado o perímetro hidroagrícola do Roxo de igual tipologia. Foram ainda 
identificados como elementos causadores de impactes cumulativos, estruturas e infraestruturas de 
diferente tipologia, nomeadamente: vias de comunicação (autoestrada A2 e linha de caminho de ferro), a 
linha elétrica aérea Sines-Ourique ½ a 150 kV, a ETA e barragem do Monte da Rocha, a fábrica Struflex, 
a pedreira Canana e Filhos Empreiteiros, Lda, e as explorações de olival intensivo da Innoliva, Alvalade e 
da Messejana. Está ainda prevista a construção da Central Fotovoltaica de Ourique a sul do projeto em 
apreço. 

Contudo, importa fazer uma análise mais orientada para a fase de exploração e tendo, sobretudo, em 
consideração as transformações operadas nos blocos de rega que integram o EFMA. A área de estudo 
intercepta o Bloco de Rega do Roxo e, neste caso, a verificar-se uma intensificação agrícola, 
proporcionada pelo regadio do EFMA, conduzirá, inevitavelmente, a uma alteração da Paisagem, à escala 
regional. Neste contexto, a entrada em exploração do Bloco de Rega de Messejana constitui-se como um 
contributo adicional para essa alteração da Paisagem, de resto já muito patente em diversos dos Blocos 
de Rega do EFMA atualmente em exploração. 

Esta alteração será tanto mais negativa, quanto os beneficiários nos diversos perímetros optem por 
explorar culturas semelhantes, conduzindo a uma maior homogeneidade da Paisagem. 

Assim, as especificidades de cada Bloco de Rega, quanto às opções culturais a serem tomadas pelos 
beneficiários, contribuirão grandemente para a magnitude deste impacte cumulativo. 

De todo o modo, considera-se que face à estrutura da propriedade no Bloco de Rega de Messejana e à 
importante presença de explorações de gado na área, existam porções consideráveis do Bloco onde as 
pastagens regadas assumirão presença relevante, na fase de exploração, em que se prevê a ocupação de 
uma área de cerca de 35% de “Forragens, Prados e Pastagens”. 

Equiparáveis a estas podem ainda considerar-se as culturas anuais de cereais, que representarão cerca 
de 10%, o que a par dos valores atrás referidos representará um total de cerca de 45% da área de 
regadio em valor cénico não muito distinto do atual. A verificar-se esta apreciação, o impacte cumulativo 
da reconversão de culturas poderá tender para ser significativo, mas tendo apenas em consideração a 
área. 

Dado que também é preciso atender à distribuição de culturas pela área de regadio, se as reconversões 
mais graves forem dispersas pelo bloco de rega e de pequena dimensão, em área, o impacte poderá não 
ser tão significativo. 

Esta previsível circunstância, conduzirá a que este Bloco de Rega, em particular, possa não assistir a uma 
conversão tão pronunciada das práticas agrícolas como se tem verificado noutros blocos de rega do 
EFMA, por exemplo com um domínio muito efetivo do olival regado. 

Ainda assim, o impacte cumulativo do projeto sobre a Paisagem existirá, assumindo-se, contudo, que o 
mesmo decorre inevitavelmente dos próprios pressupostos de beneficiação com regadio que nortearam a 
decisão de implementar o EFMA. 

Tendo em consideração o exposto, dentro da área em estudo, considera-se que, sem haver 
conhecimento do tipo de culturas futuras que efetivamente serão implantadas, assim como a sua 
distribuição pela área de estudo, não se revela adequado uma pronúncia quanto ao impacte, da eventual, 
reconversão de culturas no padrão da Paisagem, em termos cumulativos. No entanto, no pior cenário, a 
verificar-se o que tem ocorrido em algumas das áreas de regadio, o impacte pode assumir um contributo 
que tende para significativo, porque estará a contribuir para a consolidação visual de um padrão de 
alteração face ao existente. 
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B.4. Fase de desativação 

No que se refere aos impactes consideram-se como sendo semelhantes aos verificados, ou ocorridos, na 
fase de construção. Contudo, dado que se trata de um desmantelamento, as ações associadas revestem-
se, em regra, de menor cuidado, uma vez que não se trata de um trabalho que requeira níveis de rigor e 
precisão como os que são, necessariamente, exigidos aquando da construção. Nestes termos, é 
expectável que os impactes possam ser mais negativos e significativos que os que se associam à fase de 
construção. 

A remoção de todos os elementos que compõem o projeto traduz-se num impacte positivo, de igual 
magnitude e significância aos acima identificados, mas negativos. 

Acresce ainda a desativação do regadio, que levará a uma alteração da ocupação do solo que pode 
revestir-se de sentidos opostos, dependendo da natureza de alteração. No caso de abandono do território 
o impacte será negativo, enquanto que se se tratar de uma alteração do regime de exploração de 
intensivo para extensivo este impacte poderá ser positivo. 

 

C. Condicionante, Elementos a apresentar e Medidas de minimização 

A condicionante e as medidas de minimização propostas visam reduzir o impacte ao nível estrutural e 
visual. Ao nível estrutural, as intervenções previstas determinarão o abate de exemplares arbóreos e da 
afetação de linhas de água, permanentes ou efémeras/temporárias e de escorrência preferencial. Ao nível 
dos impactes visuais negativos visa-se reduzir os que estão associados, sobretudo, à fase de construção, 
nas situações de maior proximidade a povoações e vias rodoviárias. 

Neste contexto, importa ainda referir que a grande maioria das intervenções ocorre em áreas com 
Qualidade Visual “Elevada”, pelo que, a relevância do “desenho” das condicionantes e medidas de 
minimização é ainda mais importante. Dado que a proposta de implantação das diversas condutas - 
“Conduta Elevada”, “Conduta Adutora” e “Rede de Rega Secundária” – determina o abate de um número 
muito elevado de exemplares arbóreos – verifica-se assim uma perda elevada de valores/atributos visuais 
naturais da Paisagem com consequente, perda de valor cénico. 

Dado considerar-se que o abate de exemplares arbóreos não foi motivo de particular preocupação no 
estabelecimento do traçado ou da diretriz das condutas, tendo o proponente remetido o foco apenas para 
a compensação aos proprietários, o traçado deve ser ajustado de modo a reduzir substancialmente o 
abate; na faixa de servidão prevista considera-se não haver necessidade de realizar um abate tão 
expressivo. Os impactes estruturais e visuais, estes últimos associados à perda de valor cénico, podem 
ser substancialmente minimizados se se verificar a redução significativa do número de abates. No que se 
refere ainda às oliveiras, as mesmas deverão ser objeto de transplante, no caso dos exemplares mais 
novos; nos restantes casos, de maior idade, deverão ser mantidos e ser preservada a sua integridade 
física e visual. Importa referir, que o transplante é uma medida de recurso que, embora não seja a 
solução preconizada pelo fator Paisagem, uma vez que tal ação implica a, quase total, perda de 
singularidade e de arquitetura dos exemplares sujeitos a tal operação, é a solução possível de alguma 
aceitação e compatibilização com o projeto. Devem, neste caso, ser aplicadas de forma muito cuidada 
todas as ações da fase preparatória ao transplante, que são uma parte muito relevante e determinante 
no sucesso do transplante. 

 

C.1 Condicionante 

Alteração do traçado da conduta elevatória, da conduta adutora e das condutas da rede de rega 
secundária, de modo a que a sua diretriz: 
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• Reduza substancialmente o número de abate de exemplares arbóreos; 
• Se afaste o mais possível das linhas de água, ao longo das quais o projeto se desenvolve de 

forma paralela. 

 

C.2. Elementos a apresentar 

Previamente ao início da obra 

• Apresentar cartografia com o levantamento dos exemplares arbóreos a preservar no âmbito 
do transplante a realizar, assim como os locais para a sua localização final. A cada exemplar 
deverá corresponder um “id” de forma a facilitar a leitura da referida informação, assim 
como uma breve caracterização associada também a um registo fotográfico dos mesmos. 

• Apresentar cartografia com o levantamento georeferenciado dos locais onde se registe a 
presença de espécies exóticas invasoras, isoladas ou em núcleo/mancha, devendo para tal 
ser realizada uma prospeção ao longo das diversas faixas de servidão associadas às 
condutas - “Conduta elevatória”, “Conduta adutora” e “Rede de rega secundária”, com 
particular cuidado, na extensão próxima das áreas onde foram detetadas a sua presença, 
assim como nas linhas de água a afetar pelas referidas componentes. Deverá ser realizada a 
caracterização e quantificação das áreas contaminadas, a par da identificação e 
caracterização das espécies em presença. 

• Apresentar uma revisão dos Projetos de Integração Paisagística para a “Estação Elevatória 
da Messejana” e para o “Reservatório de Regulação”, de acordo com as seguintes 
orientações: 
− Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas 

devidas (a escala adequada) – plano geral, plano de plantação e plano de sementeiras - 
assim como com a memória descritiva, caderno de encargos, programa e cronograma 
de manutenção e mapa de quantidades; 

− Deve contemplar uma solução mais adequada em termos de elementos arbóreos e 
arbustivos na envolvente imediata e ao longo do acesso no caso do Reservatório; 

− No caso da integração da “Estação Elevatória da Messejana” deve ser contemplado o 
espaço entre a estação e o Reservatório, assim como a base dos taludes do mesmo. 

• Apresentar a ficha da luminária tipo para as situações onde venha a ser implementada 
iluminação exterior. A mesma deve acautelar situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a 
utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz 
oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

• Apresentar soluções para os materiais inertes a utilizar nos acessos (novos ou a beneficiar), 
sobretudo, para a camada de desgaste. Os mesmos devem contemplar materiais com 
tonalidades próximas do existente ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser 
utilizados materiais de maior refletância, como saibros ou tonalidades brancas. 

Durante a realização da obra 

• Apresentação de proposta de “Projeto de Recuperação dos Troços das Linhas de Água 
Afetadas”, devendo observar a implementação de técnicas de Engenharia Natural e ser 
elaborado por técnico especialista na área da engenharia biofísica na vertente “Engenharia 
Natural”. 

• Apresentação de “Relatório de Acompanhamento da Obra” com periodicidade trimestral, 
fundamentalmente apoiado no registo fotográfico focado nas questões do fator Paisagem. 
Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido 
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um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que 
ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, 
durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência”, de 
forma a permitir a comparação direta e visualizar não só o local concreto da obra, assim 
como a envolvente. Os pontos de conflito do projeto com as linhas de água devem ser 
particularmente observados na elaboração do referido relatório. 

Antes do término da obra 

• Apresentar uma proposta de “Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Intervencionadas ”, 
de acordo com as seguintes orientações: 
− Constituir-se como documento autónomo; 
− Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística - 

diferenciadas em função das diferentes áreas intervencionadas, direta ou indiretamente; 
− Ser exposta de forma clara a sequência de cada ação, ou medida; 
− Incluir cartografia das áreas objeto de recuperação e integração, devendo corresponder 

a cada uma delas as medidas/ações previstas, com vista ao cumprimento dos referidos 
objetivos; 

− Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas) - no que 
diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural e 
plantada/semeada; 

− Incluir um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos 
para a fase de garantia e sequente fase de exploração. 

C.3. Medidas de minimização 

Fase prévia à execução da obra 

• Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental), para que desta forma se possam limitar 
ações nefastas que são levadas a cabo por desconhecimento de regras de conduta perante 
os valores naturais e visuais no âmbito do fator Paisagem – vegetação, afloramentos 
rochosos, valores culturais (muros de pedra) e patrimoniais, entre outros. Deve também 
incluir as temáticas “espécies autóctones” e “espécies vegetais exóticas invasoras”. 

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

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

Fase de execução da obra 

• Nas áreas a intervencionar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de 
forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à 
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sua remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve 
ser executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser 
aplicável a todas as áreas a intervencionar e deve seguir as orientações expressas no 
documento e na cartografia elaboradas com este fim. 

• A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade 
da terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em 
função de uma profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser 
realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser 
segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de 
escavação de horizontes inferiores. 

• A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de 
sementes das espécies autóctones ou naturalizadas, deverá ser removida e depositada em 
pargas. Estas deverão ter até 2 m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de 
onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem 
drenadas; devem ainda ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma 
sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos 
tempos de duração e das condições atmosféricas. 

• Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, 
de todos materiais inertes que venham a ser utilizados na construção dos acessos e camadas 
ou “camas” de proteção das condutas, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas 
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

• O planeamento e execução dos trabalhos deve considerar todas as formas disponíveis para 
não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização, com o 
objetivo de reduzir os níveis de libertação de poeiras. São exemplos de boas práticas: a não 
utilização de máquinas de rastos; a redução das movimentações de terras em períodos de 
ventos que potenciem o levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos 
períodos de maior pluviosidade e ventos. 

• Deverá proceder-se à aplicação de todas as medidas de minimização possíveis no sentido de 
estabilização dos pavimentos dos acessos e restantes áreas, que não passe exclusivamente 
pelo uso, ou utilização, de água na redução significativa de formação de poeiras, dado que 
esta compromete a qualidade visual da vegetação e os níveis de produção das próprias 
culturas existentes. Deverá ser garantida a limpeza regular dos acessos e das diversas áreas 
afetas à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do 
vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

• Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados. 
A recuperação inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção 
completa de pavimentos existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação 
do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras 
vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da 
vegetação autóctone. 

• Implementação do “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)” a apresentar 
e após aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo. 

• Implementação do “Projeto de Integração Paisagística da “Estação Elevatória da Messejana” 
e do “Reservatório de Regulação”, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo. 

Fase de exploração 

• Manter a aplicação/execução do Plano de Manutenção elaborado no âmbito do “Projeto de 
Integração Paisagística da “Estação Elevatória da Messejana” e do “Reservatório de 
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Regulação”, a apresentar e após aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do 
mesmo. 

• Apresentação de “Relatório/Plano de Monitorização da Paisagem para as Alterações de 
Reconversão de Culturas e Estrutura Fundiária”, a elaborar por um especialista em 
Arquitetura Paisagista reconhecido nos documentos, que identifique as alterações ao nível 
estrutural e visual - padrão visual/cultural - da Paisagem, nomeadamente quanto à alteração 
dos modelos de produção agrícola, tipo de culturas utilizadas e eventuais alterações da 
estrutura fundiária. A sua apresentação deve incluir cartografia que ilustre 
comparativamente as alterações verificados nos períodos de tempo a considerar. A entrega 
do primeiro relatório deve ocorrer um ano após o início da exploração e revisto ao fim de 3 
anos ou de outro período a propor que seja considerado pertinente/adequado ao propósito. 

 

D. Conclusão 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se poder ser emitido parecer favorável 
à execução do projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega 
da Messejana, condicionado à apresentação dos elementos acima elencados e à implementação das 
medidas de minimização acima expressas. 

 

6.8. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

Os trabalhos desenvolvidos para a elaboração do fator Património Cultural tiveram em consideração a 
Circular de 10 de setembro de 2004 sobre os “Termos de Referência para o Descritor Património 
Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental” e o “Guia Técnico para a elaboração de Estudos de 
Impacte Ambiental de Projectos do EFMA”, de fevereiro de 2008. 

O EIA apresenta na denominada escala de análise espacial, uma área de enquadramento histórico, 
circunscrita a cerca 50 m em torno da área do Bloco de Rega e de um corredor de 200 m centrados no 
eixo da conduta adutora principal, com a finalidade de localizar e de caraterizar todos os sítios com valor 
patrimonial na área envolvente deste projeto. 

Define a área de incidência do projeto como a corresponde à zona de implantação do bloco de rega (com 
cerca de 2 852 ha), à conduta da Estação Elevatória (corredor com 200 m de largura), à conduta adutora 
principal (corredor com 200 m de largura), à área de implantação do reservatório da Messejana e 
respetivo novo acesso (corredor com 20 m de largura) e à conduta da rede secundária (corredor com 
100 m de largura), indicando que a estação de filtração se encontra integrada no reservatório da 
Messajana. 

Refere que a área de impacte direto consiste no espaço ocupado pelas infraestruturas do aproveitamento 
hidráulico: 

• corredor de 26 m na conduta da Estação Elevatória e na conduta adutora principal; 
• corredor de 15 m nas condutas da Rede Secundária; 
• corredor de 3 m no novo acesso ao reservatório da Messejana; 
• área de implantação do reservatório da Messejana e estação de filtração. 

A área de impacte indireto encontra-se definida como sendo a faixa de terreno existente nos limites das 
áreas de intervenção: 

• corredor de 35 m na conduta da Estação Elevatória e na conduta adutora principal; 
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• corredor de 25 m nas condutas da Rede Secundária; 
• corredor de 6 m no novo acesso ao reservatório da Messejana; 
• 20 m em torno da área de implantação do reservatório da Messejana e estação de filtração. 

O EIA refere que no decurso dos trabalhos arqueológicos ainda não eram conhecidas as áreas 
preconizadas para implantação dos estaleiros, pelo que a prospeção não foi direcionada para a 
observação destes locais. 

Foi efetuada uma análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 onde se verificou a presença, na 
área de projeto e nas suas imediações, de vários com potencial significado arqueológico, pelo que os 
mesmos foram tidos em consideração na programação e execução da prospeção arqueológica. 

No Quadro 4.15.9 é apresentada a localização de 45 ocorrências patrimoniais identificadas na área de 
enquadramento histórico e que se encontram na generalidade dos casos referenciadas no texto. 

Não há sítios inventariados para a Pré-história antiga, embora se confirme a existência no traçado da 
conduta elevatória de terraços plistocénicos. 

Para a pré-histórica recente, refere-se que a paisagem é pontuada por habitats (como o sítio do Barranco 
da Barradinha, n.º 1, e o sítio da Gamitinha, n.º 19/CNS 12613) e por monumentos megalíticos (Pedra 
d´Anta 2, n.º 33/CNS 34025 e Pedra d´Anta 1, n.º 34/CNS 1073). 

A ocupação deste território prossegue na Idade do Bronze, como atesta a cista da Rosmoneira 
(n.º 44/CNS 34000), e na Idade do Ferro, sinalizada pela necrópole do Cerro dos Enforcados (n.º 29/CNS 
1079) e pelo sítio da Gamitinha (n.º 19/CNS 12613). 

No período romano, verifica-se que o povoamento cresce gradualmente, como se demonstra pelo maior 
número de registos, mencionado para este período o sítio da Chamusca 2 (n.º 3B/CNS 8500), as minas 
do Montinho (n.º 25/CNS 8506) e a necrópole da Horta da Valadão (n.º 27/CNS 2104). Ainda de acordo 
com o EIA, este povoamento prolonga-se para o período medieval (cristão e medieval), como o caso do 
sítio da Chamusca 2 (n.º 3B/CNS 8500) e no sítio do Picão (n.º 24). 

Constata ainda que o povoamento neste território volta a ter um crescimento acentuado no período 
moderno, conforme demonstrado pelos sítios da Chamusca 2 (n.º 3/CNS 8500), da Ribeira dos Olivais 1 
(n.º 4), da Ribeira dos Olivais 2 (n.º 6), Ribeira dos Olivais 3 (n.º 3), Ribeira dos Olivais 5 (n.º 8), Ribeira 
dos Olivais 6 (n.º 9), Buena Madre 2 (n.º 10), Aguentina do Campo (n.º 12), Cerca Grande (n.º 36) e 
Ribeira dos Olivais 4 (n.º 45). 

Quanto a sítios de cronologia contemporânea, que poderão remontar ao período moderno, na área de 
incidência deste projeto foram inventariados: 

• 8 edifícios de funcionalidade indeterminada (n.º 2, n.º 5, n.º 11, n.º 14, n.º 16, n.º 28, n.º 30 e 
n.º 40); 

• 7 montes alentejanos (n.º 13, n.º 15, n.º 20, n.º 21, n.º 22, n.º 23 e n.º 32); 
• 1 escola primária (n.º 17); 
• 1 igreja (n.º 18); 
• 2 casas de apoio agrícola (n.º 31 e n.º 39); 
• 4 conjuntos edificados (n.º 35, n.º 41, n.º 42, n.º 43); 
• 1 moinho de vento (n.º 37); 
• 1 estação de comboio (n.º 38). 

O EIA apresenta uma análise geomorfológica e geológica em que refere que estão cartografadas na carta 
geológica três manchas com depósitos plistocénicos passíveis de ocupação humana da pré-história antiga 
(Figura 4.15.9 e Figura 4.15.10). Indica ainda que não foram identificadas zonas de caliços (rochas 
carbonatadas). 
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No que se refere aos trabalhos de campo, o EIA refere que a observação do terreno foi apenas 
condicionada pela existência de terrenos vedados (para os quais não se obteve autorização de entrada). 
Na grande maioria dos terrenos, refere que registou-se boa visibilidade, por causa do solo recentemente 
lavrado, ou visibilidade média do terreno (parcelas para pasto de animais). 

Os trabalhos arqueológicos executados (levantamento bibliográfico e prospeção arqueológica sistemática) 
contribuíram para o registo de um total de 40 ocorrências na área de incidência do projeto (Quadro 
4.15.20). 

De acordo com o EIA, o conjunto é assim formado por: 

• 12 potenciais sítios com vestígios à superfície (n.º 1, n.º 3, n.º 4, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 9, 
n.º 10, n.º 12, n.º 19/CNS 12613, n.º 24 e n.º 36); 

• 8 edifícios de funcionalidade variada (n.º 2, n.º 5, n.º 11, n.º 14, n.º 16, n.º 28, n.º 30 e n.º 40); 
• 7 montes alentejanos (n.º 13, n.º 15, n.º 20, n.º 21, n.º 22, n.º 23 e n.º 32); 
• 1 escola primária (n.º 17); 
• 1 igreja (n.º 18); 
• 1 antiga mina (n.º 25/CNS 8506); 
• 1 achado isolado (n.º 26); 
• 2 necrópoles (n.º 27/CNS 2104 e n.º 29/CNS 1079); 
• 2 casas de apoio agrícola (n.º 31 e n.º 39); 
• 2 antas (n.º 33/CNS 34025 e n.º 34/CNS 1073); 
• 1 conjunto edificado (n.º 35); 
• 1 moinho de vento (n.º 37) e por 1 apeadeiro ferroviário (n.º 38). 

Não foram identificados na área de incidência do projeto bens imóveis classificados ou em vias de 
classificação. Contudo, o EIA sublinha a presença de vários sítios protegidos pelo Plano Diretor Municipal 
de Aljustrel, designadamente o sítio arqueológico da Chamusca 2 (núcleo A a D) (n.º 3B/CNS 8500), o 
sítio da Gamitinha (n.º 19/CNS 12613), que se encontram classificados como Património Arqueológico, 
nível 4, (PDM de Aljustrel, art. 9º e 11º, Anexo I, n.º PAG019 e n.º PAG063, respetivamente): 

"Nos Sítios arqueológicos de Nível 4 em espaço rural, identificados no ponto iv) da alínea b) do 
n.º 1 do presente artigo, quaisquer projetos florestais ou agrícolas que impliquem impactes 
significativos ao nível do solo, intervenções ou operações que envolvam a afetação à superfície 
e/ou subsolo do local, ou num perímetro de cem metros circundante ao local, estão 
condicionados a trabalhos prévios de prospeção arqueológica de superfície, com vista à 
identificação, caracterização e/ou relocalização dos vestígios arqueológicos e à definição e 
aplicação das necessárias medidas de salvaguarda." 

O monte da Nobre (n.º 13) e o monte da Gamitinha (n.º 20) estão igualmente classificados como 
Património Etnográfico e Tradicional (PDM de Aljustrel, art. 9º e 12º, Anexo I, n.º PAQ194 e n.º PAQ183, 
respetivamente), enquanto a Escola Primária da Aldeia dos Elvas (n.º 17) está classificada como 
Património Público (PDM de Aljustrel, art. 9º e 12º, Anexo I, n.º PAQ222) e a Igreja da Aldeia dos Elvas 
(n.º 18) está classificada como Património Religioso (PDM de Aljustrel, art. 9º e 12º, Anexo I, n.º 
PAQ264). 

Relativamente ao valor patrimonial das ocorrências, destaca-se duas relativamente às quais o EIA atribuiu 
valor patrimonial B (Elevado). Para a restantes o EIA atribuiu valor C (Médio) a três (n.os 19, 20 e 24) e D 
(Reduzido) a doze (n. os 21, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 35, 37, 38, 39 e 40). Para quatro não procedeu a 
qualquer avaliação (n. os 27, 32, 33 e 34). 
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B. Identificação e avaliação de impactes 

O EIA identifica como ações impactantes as relativas à instalação de estaleiros, desmatação do terreno, 
escavação do solo, abertura de valas, terraplanagens da superfície do solo, áreas de depósito e 
empréstimos de inertes, criação de aterros, abertura e/ou alargamento de acesso e circulação de 
maquinaria. 

Para a fase de construção, na área de implantação das infraestruturas do Circuito Hidráulico (conduta 
elevatória, conduta adutora principal, condutas da rede secundária, acessos viários, Estação Elevatória de 
Rio de Moinhos, Reservatório da Messejana e Estação de Filtração) o EIA identifica 20 ocorrências 
patrimoniais (ver Quadro 6.16.11 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias). 

Deste conjunto o EIA destaca o seguinte: 

• Há cinco potenciais sítios arqueológicos com impactes negativos diretos devido à desmatação e 
escavação do terreno (n.º 1, n.º 3/CNS 8500, n.º 7, n.º 12, n.º 36); 

• A casa de apoio agrícola da Horta do Félix 2 (n.º 31) poderá ter eventualmente impactes 
negativos diretos, por causa da sua proximidade à conduta 7 e por ação dos trabalhos de 
desmatação e escavação. 

• Não foram identificados impactes negativos indiretos. 

Atribui significância mediana aos impactes negativos diretos identificados para as referidas seis 
ocorrências patrimoniais. 

O EIA considera ainda que há catorze ocorrências patrimoniais com impactes nulos devido à sua 
(elevada) distância relativamente às infraestruturas (entre os 16 m e os 54 m): n.º 2, n.º 4, n.º 6, n.º 13, 
n.º 14, n.º 15, n.º 16, n.º 21, n.º 28, n.º 30, n.º 37, n.º 38, n.º 39 e n.º 40. 

Na fase de exploração das infraestruturas do Circuito Hidráulico não se preveem impactes negativos 
(diretos ou indiretos), na área do Bloco de Rega, onde o EIA identificou 31 ocorrências patrimoniais com 
potenciais impactes, sendo 11 destas comuns ao conjunto registado para o Circuito Hidráulico e de onde 
salienta o seguinte (ver Quadro 6.16.13 - Análise de impactes patrimoniais/distâncias): 

• Há 12 sítios arqueológicos com potencial impacte negativo por intermédio da escavação do 
terreno numa profundidade superior a 30 cm (n.º 4, n.º 6, n.º 7, n.º 8, n.º 9, n.º 10, n.º 12, 
n.º 19/CNS 12613, n.º 24, n.º 26, n.º 28 e n.º 36); 

• Há 10 ocorrências patrimoniais (conjuntos edificados) com potenciais impactes negativos 
indiretos (n.º 5, n.º 11, n.º 15, n.º 16, n.º 20, n.º 21, n.º 22, n.º 23, n.º 30, n.º 31) (impactes 
visuais), por causa do cultivo intensivo de espécies arbóreas de copa média/alta e do seu impacte 
na paisagem local; 

• Há 4 ocorrências patrimoniais com impactes nulos (n.º 17, n.º 18, n.º 25/CNS 8506 e n.º 35) 
devido à sua distância aos blocos de rega. 

Saliente-se que há cinco ocorrências patrimoniais para as quais os impactes indeterminados resultam, de 
acordo com o EIA, por os locais onde se situam se encontrarem vedados ao acesso público (n.º 32, 
n.º 33/CNS 34025, n.º 34/CNS 1073), ou porque não foram identificados vestígios da sua existência (n.º 
27/CNS 2104 e n.º29/CNS 1079), para as quais considera os potenciais impactes negativos diretos 
mantêm-se. 

Preconiza que se deverá evitar o cultivo na vertente localizada a norte das minas do Montinho 
(n.º 25/CNS 8506), porque o corte da mina pode prolongar-se para esta zona, bem como a redução da 
densidade da plantação de árvores junto das linhas de festo dos montes alentejanos, para preservar a 
paisagem típica desta região ou criar uma área de proteção com 50 m de distância, calculada a partir das 
paredes do edificado. 
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Para a fase de desativação o EIA não identifica impactes acrescidos com a remoção das infraestruturas, 
mas sublinha que esta avaliação só poderá ser concluída após o fim da empreitada (relatório final do 
acompanhamento arqueológico), dado que podem surgir sítios arqueológicos. 

Em síntese, o EIA considera que no âmbito dos trabalhos executados para a elaboração do fator 
ambiental Património Cultural, na área do projeto foram identificadas 40 ocorrências com valor 
patrimonial, considerando que globalmente os impactes negativos conhecidos na fase de construção e de 
exploração são minimizáveis, pelo que neste sentido enuncia um conjunto de medidas de minimização. 

O EIA salienta ainda que na fase de projeto foram desenvolvidas e previstas algumas medidas que 
permitirão reduzir significativamente os impactes da implementação do projeto, referindo ajustes ao 
projeto que permitiram a salvaguarda de elementos naturais e patrimoniais considerados relevantes. 

Preconiza prospeção prévia dos locais vedados, designadamente onde se situarão os elementos 
patrimoniais n.º 33, Pedra d’Anta 2, e n.º 34, Pedra d’Anta 1, para relocalizar os monumentos megalíticos 
e caraterizar o seu estado de conservação. 

Quanto a medidas de minimização de caráter específico, considera que devem ser realizadas sondagens 
arqueológicas mecânicas de diagnóstico, num conjunto de ocorrências em fase prévia ao início da 
empreitada, designadamente em locais com impactes negativos diretos [conforme consta no EIA, Quadro 
7.2.1 - Medidas específicas de mitigação patrimonial (sondagens arqueológicas de diagnóstico) abaixo 
transcrito]. 

 

 
 

No caso das sondagens arqueológicas de diagnóstico revelarem a existência de contextos arqueológicos 
conservados, indica que deverá ser realizada uma intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas 
pelo projeto. 

Salienta que o sítio n.º 1, Barranco da Barradinha, se encontra localizado em depósitos plistocénicos, pelo 
que as sondagens arqueológicas têm de considerar a possibilidade de existirem materiais associados à 
Pré-história antiga, sendo necessário a equipa técnica integrar especialista em Pré-história antiga. 

Quanto ao registo do edificado, e no caso de se verificar a afetação direta da casa de apoio agrícola da 
Horta do Félix 2 (n.º 31), preconiza o seu registo exaustivo e a elaboração da memória descritiva da sua 
planta, dos materiais de construção e das técnicas de construção, efetuando-se: 

• Levantamento de planta e alçado da unidade arquitetónica (à escala 1:500 e com amostragens 
do aparelho construtivo à escala 1:20); 

• Registo fotográfico exaustivo do edifício, após a limpeza da vegetação; 
• Elaboração da memória descritiva, na qual se caraterizam exaustivamente os elementos 

arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas. 
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A construção do projeto terá que ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico permanente e 
presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, 
terraplenagens e depósitos), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, 
como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções arqueológicas sistemáticas, 
no solo livre de vegetação, para confirmar as observações constantes no EIA e identificar eventuais 
vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. Esta metodologia deverá se particularmente 
cuidadosa nos casos em que a visibilidade do terreno, em fase do EIA, foi insuficiente ou nula. 

Prevê a execução de prospeção arqueológica sistemática após a desmatação das áreas de estaleiros, 
caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospetadas no EIA, 
sendo que de acordo com os resultados obtidos, podem vir a ser condicionadas. 

Antes da obra ter início deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano Geral de 
Acompanhamento Arqueológico. 

No decorrer do acompanhamento arqueológico poderão ser realizados relatórios mensais e um relatório 
final, consoante a dimensão e a duração de projeto. 

Nos relatórios mensais serão apresentadas as medidas de minimização realizadas, descritos todos os 
sítios afetados pelo projeto e apresentadas as ocorrências de caráter identificadas e as medidas de 
minimização preconizadas.  

O EIA preconiza que devido à relativa proximidade das ocorrências patrimoniais n.º 4, n.º 15, n.º 21 e 
n.º 40 aos limites das intervenções no solo será importante garantir, durante a empreitada, a 
conservação in situ de todas as construções (n.os 15, 21 e 40) e do potencial sítio arqueológico (n.º 4) 
situadas nas proximidades das infraestruturas a construir. 

Para a fase de exploração, e em fase prévia ao cultivo intensivo, o EIA preconiza que a EDIA, enquanto 
entidade responsável pela gestão dos perímetros de rega que compõem o Empreendimento de Fins 
Múltiplos de Alqueva (EFMA), deverá informar os proprietários das parcelas dos valores ambientais e 
patrimoniais existentes nos seus terrenos. Para o efeito deverá: 

• Dar conhecimento aos proprietários das parcelas, através de representação na cartografia, da 
existência de elementos de interesse patrimonial, nas áreas que se sobrepõem às parcelas 
abrangidas pelo regadio; 

• Desenvolver ações de divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais junto de grupos 
de agricultores ou de associações de beneficiários do perímetro de rega. 

Enquanto entidade gestora deverá também garantir que a tutela do Património recebe a informação dos 
valores arqueológicos existentes na área beneficiada pelos perímetros de rega, por isso, no final da fase 
de construção, a EDIA deve entregar à DGPC uma listagem que inclua os sítios arqueológicos 
referenciados no EIA, assim como, aqueles que venham a ser identificados durante a fase de construção 
e a sua relação com os prédios rústicos onde estes se localizam. 

A reconversão dos terrenos para regadio e a instalação de sistemas individuais de rega para cada um dos 
prédios rústicos abrangidos pelo perímetro de rega é da competência dos proprietários ou arrendatários 
dos terrenos agrícolas, por isso será da responsabilidade dos mesmos garantir que: 

• Previamente às ações de reconversão para regadio, os proprietários ou arrendatários dos prédios 
rústicos deverão contatar a EDIA, ou também a DRC-Alentejo, por forma a informar-se sobre a 
existência de sítios arqueológicos – uma vez que podem surgir outros elementos patrimoniais 
entre a realização do EIA e a conclusão do projeto - e quais os procedimentos a adotar para 
garantir a salvaguarda dos elementos patrimoniais; 
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• Nas parcelas onde os proprietários ou arrendatários venham a instalar a denominada rede 
terciária de rega, deve procurar-se ajustar o traçado deste sistema, de maneira a que este não 
intercete os sítios arqueológicos existentes na parcela. 

Note-se que também não se encontra aqui prevista a prospeção seletiva, por a amostragem das áreas a 
serem sujeitas a regadio. 

As medidas patrimoniais de minimização de impactes, na fase de exploração dos blocos de rega, terão de 
ser promovidas pelas entidades que vão cultivar as parcelas agrícolas (proprietários dos terrenos ou 
arrendatários), na fase da implementação do sistema terciário de rega, caso se proceda à modificação do 
cultivo de sequeiro para uma cultura intensiva de regadio ou se escavem áreas de grandes dimensões 
para a construção de açudes. 

Em caso de reconversão agrícola para regadio o EIA preconiza a execução de sondagens arqueológicas 
mecânicas e manuais de diagnóstico nos sítios referidos no Quadro 7.4.1 - Medidas específicas de 
mitigação patrimonial (sondagens arqueológicas de diagnóstico), que abaixo se transcreve. 

 

 
 

Indica que caso as sondagens arqueológicas de diagnóstico revelem a existência de contextos 
arqueológicos conservados e com elevado valor histórico e científico, deverá ser realizada uma 
intervenção arqueológica em área, nas zonas afetadas diretamente pelas intervenções no solo, que deve 
abranger todos os contextos arqueológicos com impactes negativos diretos. 

O EIA não propõe realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico nos sítios n.º 7, n.º 12 e n.º 36 nesta 
fase, porque já terão entretanto sido sujeitos a trabalhos arqueológicos na fase prévia à empreitada do 
circuito hidráulico. 

Quanto aos impactes negativos indiretos no edificado rural, o EIA considera que devem ser realizados 
todos os esforços para manter o edificado rural alentejano, mais concretamente o monte alentejano, 
destacado na paisagem. Propõe-se assim que a sua linha de festo se mantenha visível do ângulo inferior 
para o observador, sendo necessário reduzir a densidade arbórea naquele setor para permitir a completa 
observação do edificado, ou criar uma zona de proteção com 50 m, determinada a partir das paredes dos 
edifícios, com a exceção dos edifícios que estejam muito arruinados. 

A medida proposta deve ser assegurada em todos os conjuntos com valor patrimonial existentes na área 
do bloco de rega, tendo sido já inventariados o Monte Branco 1 (n.º 15), o Monte Branco 2 (n.º 16), o 
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Monte da Gamitinha (n.º 20), o Monte da Funcheirinha (n.º 21), o Monte da Duriana 1 (n.º 22), o monte 
da Duriana 2 (n.º 23) e o monte da Cruz da Pedra (n.º 32). 

Na eventualidade do edificado rural (construções antigas) ser demolido durante a exploração agrícola dos 
terrenos, deverá proceder-se ao levantamento pormenorizado do edifício com impactes negativos diretos 
da seguinte forma, conforme metodologia anteriormente apresentada. 

Preconiza que a implementação da rede terciária de rega, e as intervenções pontuais no solo para a 
construção de reservatórios ou pequenas barragens para retenção de águas e o cultivo intensivo de 
regadio deverão ter, obrigatoriamente, acompanhamento arqueológico permanente e presencial durante 
as operações que impliquem as primeiras escavações no solo até se atingir o topo do afloramento 
rochoso. 

Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a prospeções arqueológicas sistemáticas, no 
solo livre de vegetação, para confirmar as observações constantes neste texto e identificar eventuais 
vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação. 

As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projeto 
compreendem a realização de sondagens manuais no caso de se encontrarem contextos arqueológicos 
durante o acompanhamento arqueológico. Prevê ainda a sinalização/vedação de todos os elementos 
patrimoniais que sejam intercetados pelas infraestruturas de projeto ou que se localizem no corredor de 
afetação direta da empreitada. Aqueles que se situam até 25 metros das diversas frentes de obra, 
deverão ser alvo de sinalização. 

No final dos trabalhos arqueológicos deverá ser produzido e apresentado um relatório final. 

Considera-se que deve ainda ser prevista a integração de uma medida de minimização que chame a 
atenção para o cuidado a ter, nos trabalhos de acompanhamento arqueológico da obra, quanto à 
possibilidade de existência de contextos de pré-história antiga em zonas não identificadas no estudo 
geomorfológico. 

Igualmente para a fase de exploração, deverá ser integrada uma medida de minimização que contemple 
a apreciação prévia de qualquer projeto a implementar nesta área pelas entidades de tutela do 
património cultural, nomeadamente no caso das zonas de proteção legal dos bens imóveis classificados. 

Também neste âmbito, para a fase de exploração, deverão ser acautelados os impactes visuais sobre 
estes bens, nomeadamente resultantes da alteração das práticas agrícolas. 

Também não se encontra aqui prevista a prospeção seletiva, por a amostragem das áreas a serem 
sujeitas a regadio, situação que se considera que deverá ser assegurada. 

Conclui-se que as medidas preconizadas ainda deverão sofrer ajustes ou ser complementadas por outras. 
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Figura 8 – Implantação das ocorrências patrimoniais na área do projeto (CMP 1/25 000) 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 

 

C. Elementos a apresentar e medidas de minimização 

Seguidamente apresentam-se as medidas de gestão ambiental destinadas essencialmente a evitar e a 
minimizar os impactes negativos esperados. 

C.1 Elementos a apresentar 

Em sede de autorização, deve ser verificada a: 

• Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao 
Património Cultural. 

• Carta de Condicionantes com a integração de todos os elementos patrimoniais com interesse 
cultural. 
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• Alteração do Sistema de Gestão Ambiental, de forma a integrar todas as medidas e 
alterações preconizadas. Posteriormente, o SGA deve ser remetido à Autoridade de AIA para 
que conste do respetivo processo. 

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os 
seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada): 

• Resultados da prospeção arqueológica das áreas anteriormente não prospetadas ou que 
apresentaram visibilidade reduzida ou nula. Deverá ser direcionada para a localização das 
ocorrências n.º 27, Horta da Valadão (necrópole romana), n.º 29, Cerro dos Enforcados 
(necrópole da Idade do Ferro), n.º 32, Monte Cruz da Pedra, n.º 33, Pedra d’Anta 2, e 
n.º 34, Pedra d’Anta 1, devendo ser efetuada a respetiva avaliação de impactes e 
preconizadas as respetivas medidas de salvaguarda e/ou minimização para as diferentes 
fases do projeto. 

• Resultados das sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico, executadas nas 
ocorrências arqueológicas n.º 1, n.º 7, n.º 12 e n.º 36, numa área mínima de 40 m2 e na 
ocorrência n.º 3, numa área mínima de 120 m2. De acordo com os resultados obtidos, estas 
poderão passar a sondagens manuais e/ou escavação em área. No caso da ocorrência n.º 1 
a equipa de arqueologia deverá integrar especialista em Pré-história antiga. 

• De acordo com os resultados dos trabalhos arqueológicos acima referidos (prospeções, 
sondagens e eventuais escavações em área), e o interesse cultural e/ou a importância 
histórica e científica de cada sítio, deverão analisadas e propostas áreas de exclusão de 
reconversão agrícola em regadio, ou outras medidas complementares, tendo em vista a 
respetiva salvaguarda in situ na fase de exploração. Estas propostas de delimitação deverão 
constar nos respetivos relatórios (preliminares ou finais). 

• Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar, nomeadamente tendo 
em conta o plano de acessos à obra. 

Previamente ao início da fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise e 
aprovação, os seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a fase de exploração possa 
ser iniciada): 

• Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, 
nomeadamente aos valores patrimoniais em presença a salvaguardar. 

• Plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais, incluindo patrimoniais, 
cujo cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das medidas de 
minimização e/ou compensação cuja responsabilidade de implementação é dos beneficiários. 

C.2 Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no 
respetivo caderno de encargos da empreitada, bem como no Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

C.3.1 Fases prévia à execução da obra e de obra 

• Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve 
ficar também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a 
salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 
diretamente pela obra e no caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de 
registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da 
sua escavação integral. 

• Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra deve ser realizada a 
prospeção arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, 
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manchas de empréstimo e depósito de terras e, de acordo com os resultados obtidos, podem 
vir ainda a ser condicionadas, bem como das áreas que anteriormente não foram 
prospetadas ou que apresentaram visibilidade nula ou reduzida. 

• Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, devem ser sinalizados e 
vedados todos elementos patrimoniais situados até a um limite máximo 15 m, centrado no 
eixo das infraestruturas; todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 
25 m devem ser sinalizados. Os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, 
devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros fatores como o elevado 
valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a 
serem utilizadas durante a execução do projeto. 

• Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas de 
diagnóstico, na área a afetar pela obra de construção nas ocorrências com interesse cultural 
n.º 1, n.º 3, n.º 7, n.º 12 e n.º 36. 

• Antes do início da obra, e em caso de afetação direta, efetuar o registo fotográfico, 
topográfico e elaborar de memória descritiva da ocorrência n.º 31, Horta do Félix. 

• Deve ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 
empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, 
abertura de caminhos e desmatação. 

• O acompanhamento arqueológico da obra deverá estar consciente quanto à possibilidade de 
existência de contextos de pré-história antiga em três zonas identificadas com depósitos 
plistocénicos no estudo geomorfológico e geológico do EIA. 

• Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser 
efetuada a prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso 
nas áreas em que este apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida. 

• O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado de modo efetivo continuado e direto por 
um arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do 
projeto não sejam sequenciais mas simultâneas; os resultados obtidos no acompanhamento 
arqueológico poderão determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo 
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). A equipa de 
acompanhamento arqueológico deve integrar arqueólogos com experiência em contextos de 
pré-história antiga. 

• A equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra, em articulação com a 
EDIA e a DRC Alentejo, deverá procurar analisar, definir e delimitar áreas de exclusão de 
reconversão agrícola em regadio, tendo em vista a salvaguarda in situ, na fase de 
exploração, das ocorrências com significativo interesse cultural e/ou importância histórica e 
científica, nomeadamente nos casos, entre outras, da n.º 25, Minas do Moitinho, n.º 33, 
Pedra d’Anta 2, e n.º 34, Pedra d’Anta 1. 

C.3.2 Fase de execução da obra 

• As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, 
acessos e áreas de depósito ou de empréstimo. 

• Após a desmatação deve ser realizada nova prospeção arqueológica sistemática das áreas 
que na fase de elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade 
reduzida ou nula. 

• Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser 
convertida em regadio, realizada no âmbito do EIA, deve ser efetuada prospeção seletiva 
dos restantes 75%. 
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• Devido à relativa proximidade das ocorrências patrimoniais n.º 4, n.º 15, n.º 21 e n.º 40 aos 
limites das intervenções no solo, será importante garantir, durante a empreitada, a 
conservação in situ de todas as construções (n.os 15, 21 e 40) e do potencial sítio 
arqueológico (n.º 4) situadas nas proximidades das infraestruturas a construir. 

• Concluídos os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do presente projeto, deve o 
proponente assegurar o envio à tutela do Património Cultural dos Relatórios Finais de 
Trabalhos Arqueológicos resultantes das minimizações efetuadas no âmbito deste projeto no 
prazo máximo de um ano. 

• As propostas de delimitação de áreas de exclusão de reconversão agrícola em regadio 
relativas a ocorrências com significativo interesse cultural e/ou importância histórica e 
científica, tendo em vista a respetiva salvaguarda in situ na fase de exploração, deverão 
constar no respetivos Relatórios Finais. 

• Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deve o 
proponente enviar à tutela do Património Cultural uma listagem atualizada de todos os sítios 
arqueológicos inventariados que estabeleça a relação com os artigos matriciais onde estes se 
localizam. 

C.3.3 Fase de exploração 

• A entidade gestora deve realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes 
ambientais e patrimoniais nas áreas que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que 
serão beneficiários do Bloco de Rega. 

• Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das 
infraestruturas do projeto, deve ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para 
consulta a localização atualizada dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro 
meio digital), quer com a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados no 
EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de construção. 

• Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam 
alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 
afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção dessas 
infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), a entidade gestora deve assegurar o 
acompanhamento arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

• Sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à rede de rega terciária, 
deve ser fornecida ao respetivo promotor/beneficiário para consulta a localização atualizada 
dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a 
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados no EIA, quer com os que se 
venham a identificar na anterior fase de construção do projeto, e cumpridas as medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

• A EDIA deverá informar os proprietários das parcelas onde foram identificadas ocorrências 
de interesse patrimonial da existência dos elementos patrimoniais existentes nas suas 
propriedades. 

• Nas parcelas onde os proprietários ou arrendatários venham a instalar a denominada rede 
terciária de rega, deve procurar-se ajustar o traçado deste sistema, de maneira a que este 
não intercete os sítios arqueológicos existentes na parcela. 

• Os proprietários, previamente à realização de atividades com impacte no solo numa 
envolvente de 100 m em torno de um elemento patrimonial, deverão fazer uma comunicação 
de intenção à EDIA e à DRC Alentejo, tendo em vista a minimização dos impactes que essas 
ações irão potencialmente gerar. 
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• Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a 
identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas 
medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo 
com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, 
sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras. 

• Caso se registe uma alteração substancial do uso do solo, nas áreas onde foram identificados 
vestígios arqueológicos, como o desenvolvimento de uma cultura intensiva de regadio, como 
escavações no terreno para a construção de reservatórios ou na escavação das valas para o 
sistema terciário de rega, deverão ser executadas sondagens arqueológicas de diagnóstico 
previamente aos trabalhos de alteração do uso do solo nas seguintes ocorrências 
patrimoniais: 

− Sondagens mecânicas - n.º 4, Ribeira dos Olivais 1; n.º 6, Ribeira dos Olivais 2; 
n.º 8, Ribeira dos Olivais 5; n.º 9, Ribeira dos Olivais 6; n.º 10, Buena Madre 2; 
n.º 19, Gamitinha; n.º 24, Picão; n.º 26, Miguéis, e n.º 28, Ferraria; 

− Sondagens manuais - n.º 29, Cerro dos Enforcados. 
Os resultados destas sondagens poderão determinar outras medidas de minimização, 
nomeadamente a intervenção em área. 

• Caso as ocorrências n.º 7, n.º 12 e n.º 36 venham igualmente a ser afetadas nesta fase, as 
áreas de afetação dos sítios deverão ser objeto de sondagens arqueológicas complementares 
de diagnóstico. 

• Para os conjuntos edificados com valor patrimonial existentes na área do bloco de rega 
deverá ser reduzida a densidade arbórea naquele setor para permitir a completa observação 
do edificado, ou criar uma zona de proteção com 50 m, designadamente para: o Monte 
Branco 1 (n.º 15), o Monte Branco 2 (n.º 16), o Monte da Gamitinha (n.º 20), o Monte da 
Funcheirinha (n.º 21), o Monte da Duriana 1 (n.º 22), o monte Duriana 2 (n.º 23) e o Monte 
da Cruz da Pedra (n.º 32). 

• Sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a abertura de valas 
para a implantação das condutas da rede de rega terciária por parte do respetivo 
promotor/beneficiário, ou se efetuem outros trabalhos a menos de 50 m de sítios 
arqueológicos, deve efetuar-se o respetivo acompanhamento arqueológico. 

• Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios 
arqueológicos inéditos, a obra deve de imediato ser suspensa nesse local, ficando o 
arqueólogo ou o respetivo promotor/beneficiário obrigados a comunicar de imediato à 
administração do Património Cultural essa ocorrência, para que se proceda à avaliação dos 
vestígios e se determinem as medidas de minimização a implementar. 

C.3.4 Fase de desativação 

• Durante a fase desativação do projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento 
arqueológico. 

 

D. Conclusão 

De acordo com acima enunciado, propõe-se a emissão de um parecer favorável condicionado ao projeto 
do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega de Messejana, 
nomeadamente ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas. 
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6.9. SAÚDE HUMANA 

De acordo com documentos da União Europeia (UE) e da OMS, a saúde humana, sendo muito 
abrangente, é muito dependente do projeto em estudo, pelo que deve ser considerada no contexto de 
outros fatores suscetíveis incluídos no EIA, ou seja, no contexto de outras questões da saúde 
relacionadas com o impacto do projeto na população exposta, como sejam: 

• Os efeitos na saúde causados pelos determinantes ambientais, efeitos no habitat construído e 
identificados no EIA, sem esquecer o nível de exposição; 

• A acumulação de efeitos com outros projetos existentes e/ou aprovados (efeito dominó); 
• As alterações nas condições de vida e de bem-estar humanos, identificadas no âmbito da 

componente socioeconómica; 
• As alterações no contexto da paisagem e do tráfego/segurança rodoviária; 
• Os efeitos em grupos vulneráveis; 
• Etc. 

Com a vertente humana não se pretende verificar se é cumprida a legislação para os diferentes fatores 
ambientais, mas sim se há impacte na população com a implementação do projeto em estudo, pelo que o 
EIA deve definir a população vulnerável a ser considerada no item população e saúde humana, que inclui 
os trabalhadores e a população da área de influência do projeto. 

Em termos de impactes para a qualidade de vida das populações da área de influência do projeto, os 
principais aspetos relacionados com os impactes na saúde humana estão relacionados com o nível da 
incomodidade gerada pelo ruído da obra e pelos níveis de qualidade do ar, tendo em conta as emissões 
atmosféricas igualmente na fase de obra. Já na fase de exploração, para além do ambiente sonoro e 
qualidade do ar, é também avaliado o impacte em relação à exposição a produtos fitofarmacêuticos e 
contaminação das águas resultantes da atividade inerente à exploração do projeto. 

Ainda no que respeita aos impactes na saúde humana, e relativamente aos trabalhadores afetos ao 
projeto, a saúde ocupacional não foi descurada, sendo referido o Plano de Segurança e Saúde enquanto 
instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas obras e estaleiros, que contempla uma análise dos 
riscos mais relevantes associados aos condicionalismos locais, às especificações dos trabalhos nas 
diversas especialidades envolvidas e aos tipos de trabalho a executar, materializada através de uma Lista 
não exaustiva de Trabalhos com Riscos Especiais. 

Posto isto, considera-se que o EIA cumpre na generalidade com o disposto no Decreto-Lei 
n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, em matéria de identificação dos potenciais efeitos na saúde 
humana, apresentando uma descrição sumária da intervenção, da identificação e avaliação dos impactes 
prováveis, positivos e negativos, bem como das medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, 
minimizar ou compensar os impactes negativos esperados. 

O EIA satisfaz na estrutura e quantidade de informação, contemplando os principais fatores de risco 
considerados para aquela atividade e que podem incidir na Saúde Humana. 

À luz destas observações, consideram-se adequadas as propostas de monitorização apresentadas, assim 
como as medidas de minimização e controlo, de modo a proteger a saúde humana e das populações. 

Salienta-se, contudo, que atendendo ao seu nível de responsabilidade em todas as fases do projeto, 
deverá ser cumprida integralmente a aplicação das: 

• Medidas de minimização e de compensação propostas no EIA (Capítulo 7 – Medidas de 
Minimização e Compensação e no Volume 3, Anexo 9 – Projeto de Medidas Compensatórias), 
relativas ao Controlo da Poluição Atmosférica e Sonora; 
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• Medidas de minimização e de compensação propostas no EIA (Volume 3, Anexo 9 – Projeto de 
Medidas Compensatórias), com vista a minimizar os impactes na saúde humana com origem na 
exposição aos produtos fitofármacos utilizados nas futuras plantações agrícolas. 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável à concretização do projeto, 
condicionado à observância das disposições acima referidas. 

 

6.10. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Verifica-se que a análise efetuada no EIA do fator Alterações Climáticas inclui as vertentes de mitigação 
das alterações climáticas e de adaptação às alterações climáticas. 

 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Mitigação das Alterações Climáticas 

Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência tem por base os seguintes instrumentos 
estratégicos para o setor das alterações climáticas: 

• O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela Resolução do Conselho 
de Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que 
conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima 
o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a energia e 
indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os 
resíduos e águas residuais; 

• O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de 
julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta 
do país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. 
As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE 
devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de 
minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

 

A.2. Adaptação às Alterações Climáticas 

Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência tem por base os seguintes 
instrumentos estratégicos: 

• A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela RCM 
n.º 56/2015, de 30 de julho; 

• O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM 
n.º 130/2019, de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos realizados no 
contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de 
adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como a 
prevenção de incêndios rurais, implementação de técnicas de conservação e melhoria da 
fertilidade dos solos, implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, indústria 
e no setor urbano, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. 
As medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar os impactes das 
alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial a adotar para 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

107 

efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes, a ter em conta em 
função da tipologia do projeto. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Mitigação das Alterações Climáticas 

Em termos de impactes no fator Alterações Climáticas é de referir que o projeto em avaliação irá 
contribuir para o aumento das emissões de GEE nas fases de construção e de exploração, associadas à 
utilização de combustíveis de origem fóssil em veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra e à 
emissão indireta de GEE relacionada com o consumo de energia elétrica. Outro impacte negativo 
identificado na fase de exploração prende-se com as emissões de óxido nitroso (N2O), resultantes do 
desenvolvimento das atividades agrícolas com a aplicação de adubos nos solos, e as emissões de metano 
(CH4), associadas à agropecuária. 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular 
as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, 
exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às 
alterações climáticas. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o 
balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono, quer na vertente de sumidouro, se 
aplicável. 

A este respeito, o EIA apresentou no ponto “B.7.Alterações Climáticas” as estimativas das emissões totais 
de CO2 durante a fase de construção (24 meses) associadas ao consumo de combustíveis fósseis 
resultantes do tráfego induzido pelos veículos ligeiros, veículos pesados e maquinaria afetos à obra, ao 
transporte de trabalhadores e ao consumo de eletricidade para iluminação e funcionamento dos estaleiros 
(4 114 tCO2eq). Na fase de exploração as estimativas anuais das emissões de GEE são resultantes do 
consumo elétrico (1 753 tCO2eq), decorrentes da atividade agrícola (4,92 t N2O) e do consumo de 
gasóleo (considerando o consumo anual de 391 645 litros de diesel) utilizado para o funcionamento do 
projeto (541,2 t CO2; 30,7 kg CH4 e 208,9 kg N2O). Para o cálculo das emissões foram utilizados os 
fatores de emissão e as metodologias que constam do Relatório Nacional de Inventários. Por outro lado, 
a utilização da energia proveniente das centrais solares fotovoltaicas a instalar nos reservatórios R2 e R3 
vai contribuir, com base nas estimativas apresentadas no EIA, para evitar a emissão de aproximadamente 
666 tCO2eq para a atmosfera, comparativamente à mesma produção com recurso a combustível fóssil. 

A introdução de medidas de minimização de emissões, nomeadamente através da implementação de 
medidas de aumento da eficiência energética e de aumento da capacidade de sumidouro, é um aspeto 
relevante para que seja assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. Assim, 
verifica-se que as medidas propostas no EIA vão permitir minimizar esses impactes, o que se considera 
fundamental, tais como: 

• Melhoria na eficiência energética dos sistemas de elevação e distribuição de água e ao nível da 
iluminação e climatização; 

• Adoção das boas práticas agrícolas recomendadas no que se refere à gestão da rega de modo a 
diminuir o consumo de eletricidade; 

• Adoção das boas práticas no que se refere à fertilização para promover a diminuição da emissão 
de N2O; 

• Instalação das centrais solares fotovoltaicas nos reservatórios R2 e R3 para a produção de 
energia proveniente de fontes renováveis para utilização, nomeadamente, nas instalações 
elevatórias. O EIA estima que cerca de 70% da energia necessária ao funcionamento da estação 
elevatória vai ser garantida desta forma. 
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A preservação de áreas existentes de quercíneas e o seu reforço em novas áreas - “a compensação de 
quercíneas prevista prevê a plantação de novas áreas na proporção de 1,65, o que contribuirá para o 
reforço e preservação de áreas existentes de montado de sobro e azinho ou da criação de novas áreas” - 
assim como o estabelecimento de pastagens permanentes, são medidas relevantes para a recuperação 
da perda de capacidade de sumidouro de CO2. 

 

B.2. Adaptação às Alterações Climáticas 

No essencial, a vertente adaptação às alterações climáticas incide na identificação das vulnerabilidades do 
projeto às alterações climáticas na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários 
climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a 
considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. 
O EIA abordou a avaliação destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos, 
mas também o clima futuro para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

A caracterização do clima da região onde se insere o projeto teve por base os dados da estação 
climatológica de Alvalade para o período de 1949-1988 e os dados das normais climatológicas de Beja 
para o período 1971-2100. Para além da análise dos registos históricos, o EIA recorreu aos dados do 
Portal do Clima, em http://portaldoclima.pt, que disponibiliza as anomalias de diversas variáveis 
climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, entre outras) face à normal de referência de 
1971-2000, para o período 2041-2070. Estes resultados são apresentados para Portugal continental com 
uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos 
médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

As principais alterações climáticas projetadas para 2070 e para os cenários de emissão RCP4.5 e RCP8.5 
do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) são o aumento da temperatura média 
anual, em especial das máximas, a diminuição da precipitação média anual e o aumento dos fenómenos 
extremos de precipitação. 

Foram consultados o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas (PIAAC) da região do 
Baixo Alentejo e a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Ferreira do Alentejo 
(EMAAC Ferreira do Alentejo), município próximo dos concelhos de Aljustrel e de Ourique, elaborada no 
âmbito do projeto ClimAdaPT.Local. Da consulta destes documentos resultou a identificação dos principais 
riscos para a zona em estudo, estando estes essencialmente associados a uma menor disponibilidade 
hídrica, às ondas de calor mais frequentes, ao aumento da frequência e intensidade de secas e à maior 
probabilidade de ocorrência de incêndios rurais e, por outro lado, à ocorrência de cheias e inundações por 
via dos fenómenos extremos de precipitação. 

O EIA apresenta o cálculo das disponibilidades hídricas na perspetiva da utilização da água em termos 
quantitativos nas parcelas abrangidas pelo bloco de rega e as necessidades de água para rega em ano 
médio e em ano seco. Da análise realizada, o EIA conclui que o sistema elevatório de Rio Moinhos tem 
capacidade suficiente para garantir as necessidades de rega da Zona 1 do bloco de Rio de Moinhos e do 
bloco de rega da Messejana, uma vez que: 

• Os consumos de água para rega admitidos no dimensionamento do sistema elevatório de 
Moinhos em ano crítico admitido para a Zona 1 (a Zona 1 possui uma área total de 3 318 ha, 
sendo a área regada de 2 731 ha) do bloco de Rio Moinhos (Quadro 3.4.2) é de 7 092 m3/ha; 

• As necessidades de água úteis para rega (Quadro 3.6.2) para o cenário cultural proposto em ano 
médio é de 3 080 m3/ha e em ano seco de 3 679 m3/ha; 
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• Considerando as eficiências de aplicação referidas no Capítulo 3.5.3, as necessidades de água 
totais para rega no hidrante, à entrada da parcela, em ano médio e em ano seco são de 3 569 e 
4 242 m3/ha, respetivamente, e de acordo com o cenário cultural considerado (Quadro 3.6.3); 

• Para a determinação das necessidades de água totais para rega no início da rede secundária de 
rega (Quadro 3.6.4) foi tida em conta a eficiência da rede de distribuição (95%), sendo as 
necessidades de água totais para rega no início da rede secundária de rega em ano médio de 
3 757 m3/ha, em ano seco de 4 466 m3/ha e de 1 268 m3/ha no mês crítico em ano seco (julho). 

Uma vez que o projeto vai permitir a existência de plantações agrícolas em áreas de maiores dimensões, 
em algumas situações em regime mais intensivo, e sendo Portugal um dos países europeus 
potencialmente mais afetado pelas alterações climáticas no longo prazo, perspetivando-se o aumento da 
frequência e intensidade das secas e sendo o setor agrícola o maior consumidor de água, considera-se 
relevante a adoção das seguintes medidas propostas no EIA como forma de reduzir esses riscos: 

• A manutenção de regadios sustentáveis (com recurso a tecnologias mais eficientes, dando 
prioridade aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento de outros métodos menos eficientes) 
por forma a evitar consumos excessivos de água e a erosão dos solos; 

• Promover a gestão eficiente da água, com a estimativa mais precisa das necessidades de rega 
das culturas atempadamente nos novos sistemas de rega, escolha de ciclos de culturas 
adequados ao longo das campanhas e o desenvolvimento da agricultura de precisão; 

• Utilizar preferencialmente as culturas melhor adaptadas ao clima mediterrânico tendo ainda em 
conta as variedades com melhor adaptação às mudanças do clima e aos eventos extremos; 

• Restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos 
solos, intervenções na melhoria nas condições de escoamento e caudais de cheia e a adoção de 
práticas de conservação do solo direcionadas para o controlo da erosão do solo; 

• A adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do 
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) dos concelhos de Aljustrel e 
Ourique. 

Como referido no EIA, foi efetuado o cruzamento entre as Áreas de Risco Potencial Significativo de 
Inundação (ARPSI) e as massas de água, no âmbito dos Relatórios de Avaliação Preliminar de Riscos de 
Inundações inseridos nos Planos de Gestão da Região Hidrográfica 6 (Sado e Mira). O EIA concluiu, no 
que se refere a cheias e inundações, que a zona em estudo apresenta um baixo grau de suscetibilidade à 
ocorrência de cheias. 

Os reservatórios R2 e R3 e o novo reservatório R4 contribuirão para a manutenção de uma reserva de 
água para combate a incêndios e também auxiliar na resiliência do sistema em situação de seca severa. 

 

D. Conclusão 

No âmbito da vertente mitigação das alterações climáticas, o EIA identificou os principais impactes 
associados ao projeto, como o aumento das emissões de GEE e a perda de capacidade de sumidouro de 
carbono. Na análise dos referidos impactes foram apresentadas as estimativas das emissões de GEE nas 
fases de construção e exploração. 

Foram propostas no EIA medidas de minimização dos impactes, acima referidas, cuja implementação se 
considera relevante. De aludir, que a introdução de medidas de minimização de emissões, 
nomeadamente através da implementação de medidas de aumento da eficiência energética e 
recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2 é um requisito fundamental para que seja 
assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. 
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Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo, tais como o aumento das 
temperaturas médias anuais, em especial das máximas e a diminuição da precipitação média anual, o EIA 
apresentou os principais riscos identificados para a zona em estudo e incluiu também o cálculo das 
disponibilidades hídricas, na perspetiva da utilização da água em termos quantitativos nas parcelas 
abrangidas pelo bloco de rega, e as necessidades de água para rega em ano médio e em ano seco. Da 
análise realizada, o EIA conclui que o sistema elevatório de Rio Moinhos tem capacidade suficiente para 
garantir as necessidades de rega da Zona 1 do bloco de Rio de Moinhos e do bloco de rega da 
Messejana. 

Apesar do impacte negativo nos recursos hídricos no longo prazo, tendo em consideração os efeitos das 
alterações climáticas, considera-se que estes impactes podem ser parcialmente minimizados, desde que 
sejam acauteladas e aplicadas de forma correta as medidas e estratégias de minimização propostas no 
EIA consolidado. Considera-se importante ter presente que, a longo prazo e num contexto de alterações 
climáticas, as disponibilidades de água vão diminuir e que uma das medidas será as explorações agrícolas 
optarem por culturas menos exigentes em água. 

A beneficiação hidroagrícola, nomeadamente a adoção das boas práticas agrícolas recomendadas no que 
se refere à gestão da rega irá auxiliar a rentabilização dos recursos hídricos atualmente afetos ao EFMA, 
não sendo necessário para o efeito recorrer a novas origens de água, possibilitando a diminuição do 
consumo de eletricidade. 

Considera-se que os principais aspetos relativos aos impactes do projeto nas alterações climáticas e no 
âmbito da adaptação às alterações climáticas foram adequadamente abordados no EIA. 

Face ao exposto e atendendo à avaliação efetuada no âmbito do fator Recursos Hídricos, considerando a 
sua relevância e interligação com o fator Alterações Climáticas, considera-se poder ser emitido parecer 
favorável à concretização do projeto, condicionado à implementação das medidas identificadas. 
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

7.1. PARECERES RECEBIDOS 

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA, 
referiram vários aspetos, dos quais se destacam: 

• A Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA) não identifica qualquer incompatibilidade à 
concretização do projeto em questão, desde que salvaguardados os seguintes aspetos genéricos: 

− Sempre que necessário efetuar trabalhos que impliquem movimentação de terras junto 
das instalações da AgdA (à superfície ou enterradas), recomendam a realização de 
sondagens que permitam minorar os riscos de interferência desta intervenção com as 
nossas infraestruturas; 

− Em relação às condutas, informam que a regra que genericamente aplicam, para efeito 
de constituição de servidões administrativas, prevê uma faixa de proteção com 3 metros 
de largura (1,5 m para cada lado da conduta) ou de 5 metros de largura, no caso de 
existirem duas ou mais condutas paralelas; 

− O promotor/empreiteiro deverá ter presente que (quer durante a fase de execução, quer 
durante a fase de exploração), terá que permitir o normal acesso pelos colaboradores da 
AgdA às instalações e demais infraestruturas de operação/manutenção dos sistemas 
(condutas e respetivos órgãos de manobra); 

− Não obstante o anteriormente exposto, no decorrer da empreitada, designadamente nas 
zonas onde coexistam infraestruturas (de forma a melhor compatibilizar todas as 
interferências que se venham a verificar e concertar estratégias de intervenção tidas por 
convenientes), solicitam que o promotor deste empreendimento contacte 
atempadamente a AgdA. 

Esta entidade remete ainda um desenho com a implantação das principais infraestruturas da 
AgdA (existentes e projetadas) na zona do estudo, consideradas como principais e fundamentais 
do ponto de vista da sua importância para o bom funcionamento do sistema de abastecimento. 

• A Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), emitindo parecer favorável ao projeto, identifica as 
estradas existentes na área de estudo, referindo a necessidade de cumprimento do legalmente 
definido. Relativamente à rede ferroviária, refere a presença da Linha do Alentejo, relativamente 
à qual é necessário o cumprimento ao definido nos regimes de proteção do Domínio Público 
Ferroviário, bem como das servidões associadas. 

• A E-Redes1, emitindo parecer favorável ao projeto, refere as condições e precauções a observar 
na sua concretização, transmitindo que a área de estudo do projeto interfere com infraestruturas 
elétricas de média tensão, baixa tensão e iluminação pública, postos de transformação e de 
distribuição, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à 
E-REDES. Identifica ainda os projetos existentes de investimento de natureza estruturante, 
previstos desenvolver na expansão da rede de média tensão. 

Refere que "Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a 
respeitar as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob 
as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento 
das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de 
Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e no 
Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 

                                                 
1 Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição tem atualmente a designação de E-REDES. 
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(RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, bem como das 
normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica". 

• A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) refere: 

− Relativamente a recursos energéticos 
A sobreposição parcial de projeto em avaliação com o projeto da central solar fotovoltaica 
ISDC, que possui licença de produção atribuída em 16/07/2021, tendo sido objeto de 
procedimento de AIA (n.º 2973), tendo obtido DIA favorável condicionada em 26/04/2018. 
Refere que projeto agora em avaliação possui parte da adutora principal, parte da rede de 
rega, estaleiro e parte dos acessos em sobreposição com as infraestruturas e equipamentos 
do centro electroprodutor licenciado. 
No que respeita a instalações de transporte de energia elétrica transmite que a área de 
estudo e de implantação do projeto em avaliação é atravessada pela linha elétrica Sines-
Ourique a 150 kV. 
Manifesta a DGEG que o projeto agora em avaliação poderá ser compatibilizado com o 
projeto já licenciado. Neste ponto, verifica-se que tendo sido validado na etapa de verificação 
dos elementos prévios ao licenciamento, o projeto do centro electroprodutor viu o número de 
painéis solares diminuído em 185.486 unidades, pelo que poderá haver possibilidade de 
compatibilização de ambos os usos. 
No que respeita a instalações de transporte de energia elétrica e dado a área de estudo e de 
implantação do projeto em avaliação ser atravessada pela linha elétrica Sines-Ourique a 
150 kV importa aferir as condições em que o projeto pode estabelecer-se, junto do operador 
da Rede de Transporte. 

− Relativamente a recursos geológicos 
A sobreposição da área do projeto a dois contratos de prospeção e pesquisa de depósitos 
minerais metálicos (que constituem bens do Domínio Público do Estado), aos quais a área do 
projeto Circuito Hidráulico se sobrepõe: contrato de prospeção e pesquisa MNPP00120, 
“Ermidas”; contrato de prospeção e pesquisa MNPP01016, “Rosário”. Os trabalhos 
encontram-se a decorrer e poderão evidenciar a existência de recurso mineral com 
viabilidade técnica e económica, e resultar em pedidos de atribuição de direitos de exploração 
por contrato de concessão. 
Face ao exposto, nesta fase, encontrando-se ainda a decorrer os trabalhos de prospeção e 
pesquisa de recursos geológicos é prematuro saber quais as áreas alvo de pedido(s) de 
concessão de exploração, pelo que o parecer da DGEG é no sentido da não inviabilização 
nem comprometimento dos atuais e futuros trabalhos de revelação e aproveitamento de 
depósitos minerais, nestas áreas, pelo projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do 
Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana e suas infraestruturas. 

 

7.2. COMENTÁRIOS DA CA 

Na sequência do veiculado nos pareceres recebidos e acima sintetizados, tecem-se os seguintes 
comentários: 

• AgdA 

As preocupações transmitidas pela AgdA foram objeto de análise e ponderação no presente 
Parecer, estando preconizada a necessidade de adoção das consequentes medidas de 
minimização. 
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• IP 

O manifestado pela IP reporta-se, na generalidade, à necessidade de aplicação e cumprimento de 
aspetos de caráter legal, definidos em legislação específica, tenho sido objeto de análise e 
ponderação no presente Parecer. 

• E-Redes 

O manifestado pela E-Redes reveste-se de relevo enquanto aspetos de caráter operacional a 
atender no âmbito da realização da obra, tendo sido refletido no presente Parecer como aspetos 
a observar nessa sede. 

• DGEG 

− Recursos energéticos 
Na sequência do transmitido pela DGEG, relativamente à parcial sobreposição das 
infraestruturas do projeto objeto da presente análise, com o projeto da central solar 
fotovoltaica ISDC (Central Fotovoltaica de Ourique), refere-se que, conforme descrito no EIA 
elaborado para o presente projeto, a área prevista para concretização do projeto desta 
Central Fotovoltaica foi tida em consideração na definição da implantação territorial das 
infraestruturas e área abrangida pelo projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do 
Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana, tendo essa área sido excluída na solução 
adotada no projeto de execução. 
Relativamente à linha elétrica Sines-Ourique a 150 kV, verificando-se que atravessa a área de 
estudo, o manifestado pela DGEG foi objeto de análise e ponderação no presente Parecer, 
tendo sido refletido como medida de minimização a observar na concretização do projeto 
objeto da presente análise. 

− Recursos geológicos 
O manifestado pela DGEG, relativamente à sobreposição do projeto e respetivas 
infraestruturas com as áreas objeto de contrato de prospeção e pesquisa, MNPP00120-
“Ermidas” e MNPP01016-“Rosário”, foi objeto de análise e ponderação no presente Parecer, 
tendo sido refletido como condicionante a observar na concretização do projeto objeto da 
presente análise. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

8.1. EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (na sua 
atual redação), procedeu-se à consulta pública do projeto "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do 
Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, 
de 15 de julho a 25 de agosto de 2021. 

No âmbito da consulta pública foram recebidas seis exposições, com a seguinte proveniência: 

• DGT – Direção-Geral do Território  
• LPN – Liga para a Proteção da Natureza 
• SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 
• Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável 
• ISDC - International Solar Development Company, Lda. 
• Nenuphar Frontier Unipessoal, Lda. 

A DGT refere que relativamente à Rede Geodésica Nacional deverá ser respeitada a zona de proteção dos 
marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio, e 
assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das 
respetivas minutas de triangulação. 

Refere, ainda, que caso se verifique que no desenvolvimento de algum projeto seja indispensável a 
violação da referida zona de respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado à DGT um parecer 
sobre a análise da viabilidade da sua remoção. 

Verifica que dentro do limite da área do projeto existem alguns vértices geodésicos cujas coordenadas 
PT-TM06/ETRS89 se encontram no parecer em anexo ao relatório da consulta pública. 

No que respeita à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão, informa que não existem marcas de 
nivelamento dentro da área de estudo abrangida pelo projeto em análise. 

No que diz respeito à cartografia, verifica que as peças desenhadas estão elaboradas sobre cartografia 
oficial vetorial. 

No que respeita aos limites administrativos e no âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal 
(CAOP) verifica que os limites administrativos estão representados nas peças desenhadas e existe 
referência aos mesmos na legenda. No entanto, refere que não existe referência à versão da CAOP 
utilizada. 

Assim, considera que não se tratando de um instrumento de gestão territorial (IGT) não é obrigatório, 
mas recomenda-se que as peças desenhadas contenham a representação dos limites administrativos e a 
referência na legenda aos mesmos, bem como a referência à versão da CAOP utilizada. 

Face ao exposto, refere que o parecer da DGT é favorável, no entanto, deverá ser tido em consideração o 
atrás mencionado. 

A LPN refere que o EIA apresentado tem baixa qualidade técnica, não sendo clara a avaliação das várias 
vertentes abordadas no projeto (Circuito Hidráulico para abastecimento público, reforço de água na 
Barragem do Monte da Rocha, reforço de água no Canal Condutor do Aproveitamento Hidroagrícola de 
Campilhas e Alto Sado e novo Bloco de Rega da Messejana). 
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Refere que o Circuito Hidráulico para abastecimento público é necessário e é plenamente justificável. No 
entanto, quanto ao novo Bloco de Rega da Messejana o parecer da LPN é desfavorável pelos seguintes 
motivos: 

• Os projetos agrícolas têm impactes ambientais significativos e deveriam ter associados 
Planos de Ordenamento Agrícola que estabeleçam os usos previstos, bem como as 
normas de gestão agrícola e ambientais aplicáveis; 

• O EIA refere que apenas 9,3% dos solos da área do Bloco de Rega da Messejana tem 
aptidão para regadio e que a maioria dos solos tem limitações severas à utilização 
agrícola, pelo que a instalação do Bloco de Rega neste local não tem sustentação técnica 
em termos agronómicos; 

• O EIA refere impactes significativos para a conservação do solo, nomeadamente de 
salinização e alcalinização, sem definir medidas concretas de minimização e 
compensação; 

• A componente da Ecologia não tem uma caracterização aprofundada que permita 
estabelecer uma situação de referência prévia à execução do projeto, possibilitando uma 
avaliação adequada dos impactes na fase de construção e exploração do projeto; 

• O novo Bloco de Rega da Messejana representará a destruição de habitat estepário, que 
terá consequências em espécies muito ameaçadas e que estão em declínio acentuado, 
não estando identificadas medidas de minimização e compensação adequadas e 
suficientes; 

• A existência da ZPE de Castro Verde não pode ser considerada como uma medida de 
minimização e compensação dos impactes do novo projeto; 

• A Diretiva Aves obriga os Estados-Membros a manter os habitats no interior e exterior 
das ZPE, especialmente para espécies do Anexo I como as que estão presentes na área 
de implantação do novo Bloco de Rega da Messejana em que deve ser garantida a 
sobrevivência e reprodução em toda a sua área de distribuição. 

Refere que o novo Bloco de Rega da Messejana irá corresponder à destruição de habitat daquelas 
espécies e o EIA não apresenta medidas de minimização e compensação suficientes para evitar os 
impactes negativos muito significativos nas espécies e nas suas populações na ZPE de Castro Verde. 

Considera que as áreas de regadio não devem ser instaladas em áreas com elevado valor natural, quer 
estejam ou não classificadas na Rede Nacional de Áreas Classificadas, pelos significativos impactes 
ambientais quer terão na biodiversidade, contrariando as Estratégias de Conservação da Biodiversidade 
de Portugal e da União Europeia. 

Face ao exposto, a LPN considera que o novo Bloco de Rega da Messejana deverá ter parecer 
desfavorável pois os impactes negativos para a biodiversidade, a água e o solo são muito significativos e 
não estão devidamente acautelados. 

A SPEA considera que o aumento da área de regadio em território nacional deve ser fortemente limitado, 
principalmente em áreas de elevado valor natural, nomeadamente para a biodiversidade, seja em zonas 
classificas ou não classificadas. 

Refere que se trata de uma alteração significativa do uso do solo, com elevado impacte negativo na 
avifauna e paisagem, e que neste projeto em particular, causará fortes impactes negativos num grupo de 
espécies de aves estepárias cuja conservação deve ser assegurada através da conservação dos seus 
habitats naturais. 
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Refere, ainda, que não só a conservação dos valores naturais é comprometida com este projeto, como 
também a qualidade de vida das populações é comprometida com o aumento da área de regadio, à 
semelhança do que tem acontecido em outras áreas do Alentejo. 

Considera que não deve ser aproveitada a intenção de melhorar o abastecimento de água potável às 
populações dos concelhos adjacentes, como razão para expandir os objetivos do projeto e gerar inúmeros 
impactes negativos e irreversíveis em espécies e habitats protegidos, cuja conservação é dever do Estado 
Português. 

Considera, também, que face ao aumento da área de regadio em Portugal, sobretudo no Alentejo, com 
os impactes negativos conhecidos na fauna e flora, paisagem e habitats, assim como nas populações 
humanas nas proximidades de áreas de regadio, é de extrema importância a realização de uma Avaliação 
Estratégica Ambiental que avalie adequadamente os impactes cumulativos dos projetos de regadio nos 
ecossistemas e nas populações humanas. 

Face ao exposto, a SPEA considera que deverá ser emitida uma Declaração de Impacte Ambiental 
desfavorável ao projeto em análise. 

Por último, a SPEA refere que se reserva no direito de alterar a sua posição de acordo com novos dados e 
informações que possam surgir. 

A Zero refere o seguinte: 

• A base para a expansão do EFMA continua assente na suposição de uma dominância do olival 
como principal cultura sem, no entanto, considerar a volatilidade dos mercados internacionais 
– ou o surgimento de pragas - que poderão incutir outras dinâmicas de ocupação cultural; 

• Também o aumento das necessidades hídricas das culturas que advirão das alterações 
climáticas não são contabilizadas enquanto pressões para o sistema de Alqueva como um 
todo, aumentando os riscos da expansão. O falhanço na concretização de métricas de 
desenvolvimento local não tem levado a nenhuma reflexão do ponto de vista da configuração 
dos projetos, insistindo-se em promessas de dinamismo económico local, mais emprego e 
reversão do despovoamento quando não existem evidências que corroborem minimamente 
estes efeitos; 

• O processo de decisão e desenho dos projetos da 2.ª fase do EFMA continuam a deixar de 
fora as populações-alvo, cingindo-se apenas à auscultação dos maiores proprietários e dos 
grandes agentes económicos, não surpreendendo que da configuração dos projetos não 
resulte o fomento da produção de bens públicos amplamente disponíveis, mas sim a 
concentração da riqueza gerada; 

• O funcionamento de vários perímetros de rega do sistema de Alqueva há já vários anos 
permite a observação e enquadramento de muitos dos seus impactes. No entanto, a EDIA 
não tem incorporado os contributos públicos e académicos que têm vindo a apontar 
fragilidades e consequências negativas advindas da configuração dos projetos e da sua 
implementação. A postura por parte da entidade gestora do EFMA permite que sejam 
perpetuados efeitos negativos evitáveis e reforçadas tendências lesivas. 

Em relação ao projeto em avaliação destaca o seguinte: 

• O principal propósito do projeto é remediar a escassez de água na albufeira do Monte da 
Rocha, no entanto, não se fez uma análise das suas causas, sobretudo as de origem 
antropogénica. O aumento da ocupação cultural do AH do Sado e a permissividade em 
relação à implementação de culturas permanentes de regadio em regime precário poderão 
ter tido um papel central na geração desta escassez quando acoplado a uma gestão não 
responsiva às tendências regionais na pluviosidade e transpiração. O projeto pretende 
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expandir ainda mais a área regada acentuando as tendências de maior dependência hídrica 
ao invés de promover a gestão sustentável da bacia hidrográfica que serve a barragem do 
Monte da Rocha; 

• Os solos abrangidos pela área escolhida para um novo bloco de rega não são adequados para 
aquela finalidade; 

• Da implementação do projeto resultará a degradação da biodiversidade. Aqui incluem-se 
habitats e espécies protegidas e riscos para a conectividade ecológica; 

• O projeto é, em geral, incompatível com o ordenamento territorial em vigor. Tanto nos 
planos de ordenamento regional como nos PDM, REN e RAN é evidente que o projeto não é 
consonante com o planeamento vigente; 

• Não está previsto nenhum plano de monitorização das práticas agrícolas. Uma vez que para 
que a fase de exploração garanta os resultados previstos no EIA, mitigando as principais 
pressões ambientais geradas, será indispensável a adoção de boas práticas agrícolas. Não é 
realista assumir que estas ocorrerão com base em algumas campanhas de sensibilização, pois 
o insucesso dessas medidas é evidente nos blocos de rega mais antigos; 

• A saúde e bem-estar das populações próximas não está suficientemente garantida. Ainda que 
esteja prevista uma faixa de proteção de 30 m para a Aldeia dos Elvas, esta não foi 
estipulada mediante uma análise da orografia e ventos dominantes, e não está sujeita a 
medidas de proteção sanitária e paisagística que garantam a atenuação dos riscos em causa 
e da degradação esperada da paisagem. Nas restantes localidades não estão previstas 
quaisquer medidas que procurem assegurar os princípios da prevenção e precaução, 
incluindo a aldeia da Conceição cujo perímetro urbano confina com o perímetro de rega 
proposto. Outras medidas de proteção de caminhos públicos e linhas e massas de água 
deveriam estar previstos; 

• O projeto é, na prática, uma transferência de fundos públicos para a valorização da 
propriedade e rendimento de um número limitado de beneficiários, sem contrapartidas para 
as economias locais. Apenas se assume que a valorização da propriedade privada e a 
construção de infraestruturas ao serviço da grande propriedade e dos maiores agentes 
económicos irá, eventualmente, traduzir-se em resultados positivos significativos para as 
economias locais – no entanto não existem indicações suficientes que permitam inferir isto. 
São previsíveis dinâmicas de precarização e exploração laboral e de aprofundamento de 
assimetrias socioeconómicas, assim como aumento da vulnerabilidade económica decorrente 
da especialização cultural e dependência de mercados internacionais. 

Refere, ainda, que a situação de escassez de água na albufeira do Monte da Rocha deveria merecer um 
estudo mais aprofundado das suas causas, com espaço para a participação da academia e da sociedade 
civil. Deve ser aferido se a água está de facto a ser usada de forma sustentável ou se os usos atuais 
estão desajustados das disponibilidades. Dessa avaliação abrangente devem surgir várias tipologias de 
propostas com enfoque na boa gestão da bacia hidrográfica, devendo incluir intervenções de base, como 
o melhoramento da hidrografia na bacia que serve a barragem, assegurando a valorização dos aquíferos 
e regeneração das nascentes, podendo favorecer um maior regime de afluências – com base em Nature-
based solutions. 

Face ao exposto, a Zero manifesta-se desfavorável ao projeto em análise. 

A ISDC, Lda. refere que o perímetro do projetado Bloco de Rega da Messejana abrange os terrenos 
afetos à ampliação da Central Fotovoltaica de Ourique. 

Refere que aqueles terrenos correspondem aos seguintes três prédios rústicos: 
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• 1.º Prédio: denominado “Pedra da Anta”, com 89,4750 ha, inscrito na matriz sob o artigo 36, 
secção G, da Freguesia de Panoias e Conceição, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Ourique sob o n.º 669, pertencente a António Francisco Vilhena Loução Amaro 
(herdeiros) e Maria Helena Jorge Pereira Loução Amaro; 

• 2.º Prédio: denominado “Monte Branco”, com 78,75 ha, inscrito na matriz sob o artigo 37, 
secção G, da Freguesia de Panoias e Conceição, e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Ourique sob o n.º 23, pertencente a António Francisco Vilhena Loução Amaro 
(herdeiros) e Maria Helena Jorge Pereira Loução Amaro; 

• 3.º Prédio: denominado “Monte da Cruz da Pedra”, com 180,00 ha, inscrito na matriz sob o 
artigo 3, secção G, da Freguesia de Panoias e Conceição, e descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Ourique sob o n.º 533, pertencente a Jacinto José Nobre Monteiro Barroso 
e João Filipe Nobre Monteiro Barroso. 

Refere que a inclusão a título definitivo daqueles terrenos no perímetro do Bloco de Rega da Messejana 
implicará, por força do disposto no artigo 95.º do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, a proibição de 
todas e quaisquer obras, atividades ou utilizações não agrícolas que não sejam acessórias do cultivo em 
regadio. Ou seja, o regime legal aplicável ao futuro Bloco de Rega da Messejana impede, em princípio, a 
instalação, em terreno ou parcela de terreno integrado naquele bloco, de equipamentos de captação solar 
para produção de energia elétrica destinada a injeção na rede elétrica pública. 

Refere que a expansão em curso da Central Fotovoltaica de Ourique ficará seriamente comprometida 
caso aqueles três prédios sejam integrados no perímetro do futuro Bloco de Rega da Messejana. 

Refere que em julho de 2020 a ISDC celebrou, com os proprietários daqueles três prédios, contratos de 
promessa de arrendamento necessários à sua futura afetação à Central Fotovoltaica de Ourique. 

Refere, ainda, que para além dos custos inerentes ao desenvolvimento do projeto em curso de expansão 
da Central Fotovoltaica de Ourique para incorporar uma potência adicional de 158 MWp, obrigou-se já, 
perante a REN, a custear os trabalhos e apetrechamento, no valor de cerca de 23 milhões de euros, 
necessários ao reforço da RNT para a vazão da eletricidade de fonte renovável que será produzida pela 
central solar ampliada. 

Refere que a delimitação proposta pela EDIA para o perímetro de rega do bloco da Messejana, além de 
se afigurar questionável na parte que interfere com os referidos três prédios, como foi já pela ISDC 
comunicado à EDIA diretamente, por carta cuja cópia anexa, implicaria a inviabilização de um projeto de 
grande relevo nacional, económico e ambiental. 

Refere que a não concretização da expansão da Central Fotovoltaica de Ourique será negativa, não 
apenas em termos económicos para os promotores, mas, em termos ambientais, para o país, na medida 
em que os 158 MWp de capacidade instalada que se perderiam têm relevo significativo no cumprimento 
dos compromissos nacionais em matéria da redução da emissão de GEE, no quadro das orientações 
políticas do Governo definidas no PNEC 2021-2030. 

Por todo o exposto, entende a ISDC que o projeto do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte 
da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana, no que respeita à área desse bloco que coincide com os 
terrenos afetos à expansão da Central Fotovoltaica de Ourique, acima identificados e atendendo à 
delimitação fundiária deste bloco e à consequente inviabilização de projeto energético de interesse 
estratégico nacional, não deve merecer DIA favorável até que os mesmos sejam excluídos do projeto. 

A Nenuphar Frontier Unipessoal, Lda. manifesta-se contra o projeto em análise por ter um Contrato 
de Arrendamento do prédio rústico denominado Herdade dos Miguéis, sito em União das freguesias de 
Panóias e Conceição, concelho de Ourique, com a área de 260,4 hectares, descrito na Conservatória do 
Registo Predial de Ourique, sob a ficha 278/20130403 da União das freguesias de Panóias e Conceição e 
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inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 1º da secção 1ª da União das freguesias de Panóias e 
Conceição, em vigor desde o dia 5 de Março de 2020, com o proprietário da referida propriedade, o 
Sr. António Manuel Camacho Lampreia, cujo contrato de arrendamento anexa, e que se encontra 
parcialmente abrangida pelo perímetro de Rega em avaliação. 

Refere que a propriedade em causa tem um contrato de arrendamento assinado desde o dia 5 de março 
de 2020, para implantação de duas Centrais Fotovoltaicas denominadas “Shams Ferreiral 2” e “Shams 
Ferreiral 3” com a empresa Nenuphar Frontier, Unipessoal, Lda. e que fazem parte de um Lista 
recentemente publicada pela DGEG. 

Refere que pelo facto de estar abrangido parcialmente pelo perímetro de rega em estudo, significaria que 
os cerca de 66 hectares em causa passariam a estar em RAN (Reserva Agrícola Nacional), tornando 
inviável a instalação de Painéis Solares Fotovoltaicos. 

Face ao anteriormente exposto, solicita que a área da propriedade afetada, com cerca de 66 ha, seja 
retirada do perímetro de rega previsto, bem como o percurso da tubagem da Rede de Rega Secundária 
da EDIA, que passa dentro da propriedade, seja alterado de modo a não passar dentro da mesma. 

 

8.2. COMENTÁRIOS DA CA 

Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizadas, tecem-se os seguintes 
comentários: 

• DGT 
As preocupações transmitidas pela DGT foram objeto de análise e ponderação no presente 
Parecer, estando preconizada a necessidade de adoção das consequentes medidas de 
minimização. 

• LPN; SPEA 
Planos de Ordenamento Agrícola 
De acordo com os PDM de Aljustrel e Ourique o projeto incide em espaços classificados como 
espaços agrícolas, ou mistos (agrícolas e florestais), o que não obrigará a significativas alterações 
ao atual uso do solo, pelo que se verifica que a natureza do projeto tem enquadramento. 
Aptidão para regadio; salinização e alcalinização 
No que concerne à aptidão para o regadio, verifica-se que a totalidade da área do bloco de rega 
apresenta aptidão para o regadio, com 2,5% da área sem quaisquer limitações, 65,5% da área 
com limitações ligeiras e 32,1% da área com aptidão moderada. No que respeita aos riscos de 
salinização/alcalização dos solos, verifica-se que 25,3% da área apresenta solos normais e os 
restantes 74,7% da área apresentam solos alcalizados-salinos ou com risco de salinização, pelo 
que se preconiza o emprego de boas práticas agrícolas e boas práticas de regadio, e, ainda, se 
propõe a implementação de um programa de monitorização dos solos para a avaliação dos riscos 
de salinização/alcalização, e assim poder atuar atempadamente caso se verifiquem impactes 
negativos significativos de salinização/alcalização sobre os solos, diretamente imputáveis à 
exploração do projeto. 
Impactes nos Sistemas ecológicos 
Foi ajustado o Plano de Monitorização, bem como foram definidos uma condicionante e 
elementos a apresentar justamente para minimizar os impactes expectáveis e para salvaguardar 
os aspetos identificados neste âmbito. 
Impactes nos Recursos hídricos 
As preocupações transmitidas foram objeto de análise e ponderação no presente Parecer, 
estando preconizada a necessidade de adoção das consequentes medidas de minimização, 
relativas aos impactes identificados associados às componentes da drenagem e escorrência de 
efluentes agrícolas e da degradação da qualidade das águas subterrâneas. 
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Impactes na Paisagem 
Sendo incontornável que a alteração do uso do solo representa a ocorrência de impactes ao nível 
da alteração da paisagem existente, de modo a possibilitar a sua minimização e diluir o respetivo 
impacte, é preconizada a preservação do maior número possível de exemplares arbóreos. Estes 
elementos contribuem para a manutenção das características desta Paisagem, atendendo à sua 
elevada qualidade visual, por oposição a uma uniformização como consequência da alteração do 
uso do solo. 
Impactes na Socioeconomia 
A fase de exploração irá contribuir para a dinamização do setor agrícola da região, possibilitando 
a criação de emprego pelo aumento na procura de bens e serviços. A fim de diminuir a 
possibilidade de ocorrência de desconforto acústico e visual, bem como problemas sanitários, e 
relativamente a outras áreas, é preconizado o incremento da faixa de proteção envolvente às 
povoações na proximidade da área do bloco de rega. 
Avaliação Estratégica Ambiental 
A realização de avaliação ambiental estratégica ultrapassa o âmbito das competências desta 
Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental, tratando-se de um procedimento a realizar 
previamente ao processo de AIA. 

• Zero 
Dominância do olival como principal cultura 
No modelo cultural definido no projeto, 45% da área do bloco de rega será ocupada com olival. 
No entanto está preconizada a necessidade de apresentação de um plano de ocupação cultural. 
Aumento das necessidades hídricas das culturas 
A análise efetuada para a área em questão teve em consideração os vários cenários climáticos 
possíveis, tendo sido preconizada neste âmbito a adoção de um conjunto de medidas de 
minimização, designadamente a necessidade de adoção de culturas menos exigentes em água. 
Consideração das populações-alvo; contrapartidas para as economias locais 
Foram tidas em conta as economias locais através da adoção de medidas de minimização que 
privilegiam a aquisição de bens e serviços em empresas da região. 
Análise das causas da escassez de água na albufeira do Monte da Rocha, sobretudo as de origem 
antropogénica; análise de utilização sustentável da água 
Independentemente da possibilidade de adoção de formas de gestão mais adequadas dos 
recursos hídricos atualmente disponíveis, face a situação de períodos prolongados de seca no 
território nacional e em particular na região do Alentejo, verifica-se que a albufeira do Monte da 
Rocha vem estando recorrentemente nos seus níveis mínimos, face à reduzida pluviometria. 
Adequabilidade dos solos para a prática de regadio 
Verifica-se que a totalidade da área do bloco de rega apresenta aptidão para o regadio, com 
2,5% da área sem quaisquer limitações, 65,5% da área com limitações ligeiras e 32,1% da área 
com aptidão moderada. 
Impactes nos Sistemas ecológicos 
Foi ajustado o Plano de Monitorização, bem como foram definidos uma condicionante e 
elementos a apresentar justamente para minimizar os impactes expectáveis e para salvaguardar 
os aspetos identificados neste âmbito. 
Incompatibilidade com o ordenamento territorial em vigor 
Verificou-se que não existem disposições que condicionem ou inviabilizem a concretização do 
projeto, havendo a considerar a existência de um regime especial aplicável à realização do EFMA, 
designadamente aos perímetros de rega a infraestruturar, estabelecido em legislação específica. 
Monitorização das práticas agrícolas; adoção de boas práticas agrícolas 
Está preconizada a necessidade de adoção por parte dos agricultores de regras de boas práticas 
agrícolas estabelecidas em manuais (códigos) especificamente elaborados para este efeito. 
É também definida a necessidade de acompanhamento e reporte das ações realizadas no âmbito 
da atividade agrícola. 
Assegurar a saúde e bem-estar das populações próximas; proteção de caminhos públicos, de 
linhas e massas de água 
Tendo sido identificadas impactes negativos sobre as populações, designadamente ao nível de da 
possibilidade de ocorrência de desconforto acústico e visual, bem como problemas sanitários, é 
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preconizado o alargamento da faixa de proteção envolvente às povoações na proximidade da 
área do bloco de rega. 

• ISDC; Nenuphar Frontier Unipessoal, Lda. 
Face ao teor do manifestado nas exposições da ISDC e da Nenuphar Frontier Unipessoal, Lda., foi 
solicitado por ofício à EDIA, enquanto proponente do projeto objeto da presente avaliação, a 
apresentação de pronúncia, relativamente ao manifestado nas exposições em causa. 
Na sequência desta solicitação, o proponente enviou um documento de resposta, explicitando os 
argumentos que considerou adequados, o qual se considerou de anexar ao presente Parecer, 
para o qual se remete para uma leitura pormenorizada. As respostas do proponente às questões 
colocadas são as seguintes: 

"No seguimento do analisado, refere-se, como breve enquadramento, que o Projeto de 
Execução mencionado foi iniciado no final de 2018 e concluído em dezembro de 2020. Em 
30 de janeiro de 2021 o processo foi submetido no portal SILIAMB para Avaliação de 
Impacte Ambiental, tendo a conformidade do EIA sido declarada no dia 8 de julho de 2021. 
No decorrer da elaboração do Projeto foi realizada uma Consulta Pública, em março de 
2019, onde foi apresentada a mancha de rega em estudo e recolhidas contribuições dos 
interessados. Foram igualmente contactados um número significativo de proprietários e as 
principais entidades interessadas pela área de estudo, nomeadamente a Associação de 
Regantes de Campilhas e Alto Sado, as Câmaras Municipais de Ourique e Aljustrel e o 
Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF). 
A - Em resposta à pronúncia da ISDC - Central Fotovoltaica de Ourique - Ampliação. somos 

a informar que: 
− No decorrer dos contactos tidos com as diversas entidades, a EDIA teve conhecimento 

do Projeto da Central Fotovoltaica de Ourique, tendo entrado em contacto com o seu 
Promotor. Durante a elaboração do Projeto de Execução (PE) foram tidas reuniões 
com o Promotor e o Projetista, de forma a compatibilizar o traçado da conduta de 
adução á Albufeira do Monte da Rocha (que terá obrigatoriamente de atravessar este 
prédio) com a zona de implantação dos painéis solares - o que implicou a alteração 
dos elementos de projeto já existentes e deu lugar a acréscimos de custo e de prazo. 
Complementarmente a esta redefinição de traçado foi retirada da mancha de rega 
toda a área do prédio onde será instalada esta central. 

− Nestes contactos, o Proponente teve acesso à delimitação do bloco de rega e nunca 
manifestou o seu interesse na exclusão de outras áreas. 

− A título exemplificativo, mais se informa que em novembro de 2020 foi solicitada à 
EDIA, por um proprietário, a exclusão do prédio 0_1 da freguesia de Messejana e que 
a EDIA, após a necessária análise, atendeu ao solicitado (junto se envia carta de 
resposta). Da mesma forma, se este Proprietário tivesse solicitado a exclusão de 
algum destes prédios, a EDIA teria ponderado devidamente a pretensão. 

− Acresce que parte de dois dos prédios referenciados (G_36 e G_37 da União de 
Freguesia de Panoias e Conceição), pertencem ao Perímetro de Rega de Campilhas e 
Alto Sado (Bloco dos Migueis). Atualmente e conforme acordado junto da Associação 
Campilhas e Alto Sado e da DGADR, assumiu-se a sua futura integração no Bloco da 
Messejana. 

− Por outro lado, o prédio G_3 que se pretende utilizar para a extensão da Central 
Fotovoltaica é cruzado pela conduta adutora da rede primária que abastece a albufeira 
do Monte da Rocha. Ora, o traçado desta adutora está condicionado pelo traçado a 
jusante, já acordado com o Promotor da Central, em iteração anterior deste processo, 
(o traçado no prédio em causa está representado dentro de um círculo vermelho na 
figura anexa). 

B - Em resposta à pronúncia da Nenuphar Advisors, somos a informar que: 
− O prédio 1A_1 da União de Freguesia de Panoias e Conceição foi inicialmente todo 

incluído na área em estudo. Parte deste prédio pertence ao Perímetro Público de 
Campilhas e Alto Sado (Bloco dos Migueis). No decorrer do desenvolvimento do 
Projeto de Execução e do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), foram realizadas 
diversas reuniões com o ICNF por forma a definir a área do bloco de rega de 
Messejana, compatibilizando a área de regadio com as áreas de sensibilidade 
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ecológica. Após estas reuniões, parte da área deste prédio foi excluída pela sua 
sensibilidade - por se considerar que a mesma faz parte integrante da área de parada 
da Tetrax_tetrax e da Otis tarda e ainda uma zona de "Colonias_FN_influencia 
_2500m" (designação do ICNF). 

− Até á presenta data, a EDIA não tinha conhecimento do interesse do Proprietário em 
excluir a sua propriedade da área de rega - sendo que a rede de rega atravessa o 
prédio em causa para servir áreas a este e a sul, o que torna indispensável a execução 
deste trecho para servir as áreas a jusante. 

− Em maio de 2020, a EDIA foi consultada pela empresa Nenuphar para obter 
informação relativa à área do prédio que se prevê ser beneficiada pelo bloco da 
Messejana, tendo este sido o último contacto neste âmbito. 

Junto enviamos dois mapas, um com a área de estudo inicial, com as infraestruturas então 
planeadas e as áreas excluídas, outro com a área do Bloco de Rega de Messejana e as 
infraestruturas projetadas." 

 

Face ao exposto pelo proponente (em resposta às exposições da ISDC e da Nenuphar Frontier 
Unipessoal, Lda.) e atendendo ao transmitido nas restantes posições manifestadas em sede de Consulta 
Pública, a CA considera que as preocupações manifestadas foram tidas em consideração na avaliação do 
Projeto, bem como as suas recomendações foram contempladas, quando enquadráveis, na definição de 
condicionantes, de medidas de minimização e de compensação, bem como de planos de monitorização. 
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9. CONCLUSÃO 

O projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da Messejana 
resulta da 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. Simultaneamente, permitirá a beneficiar diretamente cerca de 2 701 ha de regadio, em serviço 
de percurso através do bloco de rega da Messejana, nos concelhos de Ourique e Aljustrel. 

Para tal, para além da rede de rega, o projeto prevê um reforço do sistema elevatório de Rio de Moinhos 
(existente), uma captação em conduta elevatória bidirecional (existente), uma bombagem para um 
reservatório de regulação em local elevado e a posterior alimentação gravítica de uma rede hidráulica de 
transporte e distribuição para reforço da albufeira do Monte da Rocha, da ETA do Monte de Rocha e do 
Canal Condutor Geral do Alto Sado, assim como uma rede secundária de rega. 

No âmbito do projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da 
Messejana, incluem-se ainda os projetos base de duas centrais solares fotovoltaicas, a instalar na 
cobertura do Reservatório R2 (com uma potência de cerca de 0,5 Mw) e do Reservatório R3 (com uma 
potência de cerca de 0,6 Mw) e que serão alvo de estudo de incidências ambientais autónomo. 

O projeto localiza-se no distrito de Beja, nos concelhos de Aljustrel (freguesia de Messejana e União de 
freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos) e de Ourique (União de freguesias de Panóias e Conceição). 
Insere-se na bacia hidrográfica do rio Sado, integrando o Subsistema de Alqueva2 – Bloco do Baixo 
Alentejo, concretizando a ligação da albufeira de Alqueva à albufeira do Monte da Rocha. 

O novo bloco de rega da Messejana faz parte da expansão prevista do Empreendimento de Fins Múltiplos 
de Alqueva (EFMA) para cerca de 170 000 ha até 2022, contando atualmente com 120 000 ha de área 
disponível para rega. Os pedidos rececionados pela EDIA para fornecimento de água na envolvente do 
EFMA surgem para parcelas já regadas com recurso a captações privadas, mas também para zonas não 
regadas. De acordo com o referido no EIA, “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 (…)”. A principal ocupação atual desta área é a agropecuária, existindo importantes instalações de 
apoio a esta atividade, destacando-se também os olivais já regados e os prados e pastagens. 

O projeto possibilitará o reforço com cerca de 20 hm3/ano das necessidades hídricas da albufeira do 
Monte da Rocha e o reforço das necessidades hídricas para o Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado, 
permitindo ao mesmo tempo beneficiar 2 701 ha de regadio. 

A área a beneficiar pelo Bloco de Rega da Messejana localiza-se a sul do Bloco de Rega de Rio de 
Moinhos, entre as povoações de Messejana e Panóias, sendo limitada a Este pela autoestrada A2 e pela 
ZPE de Castro Verde, a Oeste pela ferrovia da Linha do Sul Lisboa-Faro, terminando a adutora a sul da 
ligação ferroviária Beja-Funcheira, junto à margem esquerda da albufeira do Monte da Rocha. 

A estrutura predial da área de projeto do Bloco de Rega da Messejana é caracterizada por prédios de 
pequena dimensão (< 10 ha), cerca de 76% do número de prédios a beneficiar, mas correspondendo 
apenas a 7,4% da área total, sendo as pastagens e as culturas anuais de sequeiro as culturas 
dominantes. Com base na futura ocupação cultural e nas eficiências de rega estima-se que as 

                                                 
2 O Subsistema de Alqueva é um dos três subsistemas do Sistema Global de Rega de Alqueva, que integra o Empreendimento de 
Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 
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necessidades hídricas no mês de ponta sejam de 1 114 m3/ha.mês, em ano médio, e de 1 268 m3/ha.mês 
em ano seco. 

O Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana, tem 
origem numa derivação a executar na conduta bidirecional que liga os reservatórios R2 e R3 do sistema 
elevatório do Circuito Hidráulico Roxo-Sado (já existente), junto da câmara de válvulas que controla o 
reservatório R3, alimentado pela Estação Elevatória de Rio de Moinhos (EERM). 

A EERM, já em exploração, foi dimensionada para elevar um caudal total de 2,775 m3/s (5x555 l/s), 
estando atualmente instalados os equipamentos correspondentes à 1ª Fase (1,665 m3/s). No entanto, 
para alimentar a rede de rega já existente e, em simultâneo, a Estação Elevatória da Messejana, será 
necessário um caudal total de 3,125 m3/s, pelo que será necessário o reforço da capacidade de elevação 
da EERM (3x555 l/s + 2x730 l/s); esta, quando completa, terá capacidade de elevar o caudal total para o 
Bloco de Rega de Rio de Moinhos e para o Bloco de Rega da Messejana. 

A Estação Elevatória da Messejana será construída numa plataforma localizada a Oeste da conduta 
bidirecional entre a EERM e o reservatório R3, a Norte deste último, e foi dimensionada para elevar um 
caudal total de 1,50 m3/s e 65,3 m de altura de elevação, sendo composta por quatro grupos 
eletrobomba (4x0,375 m3/s). Da Estação Elevatória da Messejana partirá a conduta elevatória que 
conduzirá os caudais até ao Reservatório de Regularização da Messejana (reservatório R4). 

A partir do reservatório R4 desenvolve-se o circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e 
do bloco de rega da Messejana. 

A beneficiação do Bloco de Rega da Messejana será feita a partir da conduta adutora principal gravítica. 
Ao longo do percurso desta conduta existirão nove hidrantes e 12 derivações, das quais 10 constituem a 
rede secundária de rega, com 46 hidrantes e 85 bocas de rega, e duas correspondem à ligação ao Canal 
Condutor Geral do Alto Sado e à conduta de ligação à ETA do Monte da Rocha. O caudal de 
dimensionamento destas duas últimas ligações é de 0,2 m3/s para o Canal Condutor Geral do Alto Sado, e 
de 0,15 m3/s para a ETA do Monte da Rocha. 

Assim, o projeto de execução do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco 
de rega da Messejana contempla a execução das seguintes infraestruturas: 

• Captação e estação elevatória a construir no R3 (reservatório já existente), a implantar num 
edifício de 480 m2, com altura até 9,8 m, onde se localiza a tomada de água com câmara de 
válvulas, estação de filtração e reservatórios pneumáticos. A área de implantação total é de 2150 
m2 

• Conduta elevatória (enterrada, com aproximadamente 4,5 km) e reservatório da Messejana (R4 - 
em betão armado, com diâmetro interior de 19,0 m e altura de 4,7 m, dimensionado para um 
volume útil de regularização de 992,35 m3) 

• Sistema de filtração 
• Adutor de ligação do reservatório da Messejana a Monte da Rocha, com um desenvolvimento 

total de 17 926 m, dimensionada para transportar um caudal de 1,5 m3/s e com três pontos de 
entrega: 
− Ligação à albufeira 
− Ligação ao canal condutor geral do Alto Sado, a jusante da barragem 
− Ligação à ETA do Monte da Rocha (AgdA) 

• Rede de rega, hidrantes e ramais de distribuição - prevê beneficiar uma área de 2 701 ha de 
regadio. Deriva da conduta adutora, com uma extensão total de 17 071 m 

• Sistema de automação e telegestão 
• Rede de drenagem 
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• Rede viária - caminho de acesso ao reservatório de regulação da Messejana, com 300 m de 
extensão e melhoramento de 4 acessos existentes num total de 8 km 

• Centrais solares fotovoltaicas flutuantes, a instalar nos reservatórios R2 e R3 (já existentes) do 
sistema elevatório do Circuito Hidráulico Roxo-Sado 

As ligações ao Canal Condutor Geral do Alto Sado e à ETA são independentes, permitindo abastecer os 
respetivos sistemas sem gastos energéticos e sem as perdas inerentes ao armazenamento na albufeira. 

Na fase de construção prevê-se um excesso de terras da ordem dos 310 470 m3, valor com significativa 
expressão, mas que será maioritariamente reutilizado na área do projeto, cerca de 219 504 m3, pelo que 
se prevê serem conduzidos a vazadouro cerca de 90 996 m3. 

Assim, atendendo à fase em que se encontra o projeto (projeto de execução), aos valores e 
condicionantes territoriais em presença, bem como à natureza e às características e dimensão do projeto, 
da análise efetuada pela Comissão de Avaliação resultaram os seguintes aspetos fundamentais: 

� Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais 
Na fase de construção, a abertura de valas constitui um impacte positivo na geologia uma vez que 
irá permitir a observação das características geológicas de subsuperfície, promovendo, deste modo, 
o aumento do conhecimento geológico da região, uma vez que as condições de afloramento 
existentes são relativamente restritas. 

� Recursos Hídricos 
Face às características deste projeto, considera-se que os impactes negativos serão pouco 
significativos e que se iniciam com as obras de construção e se mantêm ao longo do período de 
exploração do bloco de rega. A fase de exploração é aquela que poderá originar os impactes mais 
significativos sobre os recursos hídricos, nomeadamente sobre a qualidade da água. 

Na fase de construção, relativamente aos recursos hídricos superficiais, a escavação para colocação 
de adutores, rede de rega, e condutas com posterior recobrimento poderá representar a ocorrência 
de impactes negativos pouco significativo a significativo, e de magnitude reduzida. Já a 
concretização da rede de rega, atravessamento e regularização de linhas de água poderá 
representar a ocorrência de impactes negativos, significativos e de magnitude reduzida. 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as repercussões da impermeabilização 
associada à implantação das infraestruturas do projeto, com potenciais modificações induzidas na 
permeabilidade dos terrenos pelas operações de compactação dos mesmos, conduzirão à 
diminuição da taxa de recarga da massa de água subterrânea, representando um impacte 
negativo, de magnitude reduzida, irreversível não minimizável. 

Na fase de exploração, em relação aos recursos hídricos superficiais os principais impactes estarão 
associados ao acréscimo da área regada e à possível alteração do sistema de cultivo, traduzindo-se 
num impacte de média magnitude e significativo, permanente e reversível. Por sua vez, o reforço 
dos recursos hídricos da albufeira do Monte da Rocha, origem de água para o abastecimento de 
água aos concelhos adjacentes e para o Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado, traduz-se num 
impacte positivo e significativo. 

Por outro lado, relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a perspetiva de que, com a 
entrada em funcionamento do projeto, ocorra uma significativa diminuição do recurso a captações 
de iniciativa particular (captações de água superficial ou de água subterrânea) para a rega das 
culturas, constitui um impacte positivo, significativo. 

O enriquecimento das águas subterrâneas com diversos compostos químicos presentes nos solos e 
que são lixiviadas durante o processo de rega poderá ter repercussões sobre a respetiva qualidade. 
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Assim, impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos durante a fase de exploração 
estarão relacionados com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas, que de forma conjugada com 
a rega contribuem para o gradual enriquecimento do meio hídrico em profundidade, em particular 
no que diz respeito aos nitratos. 

Acresce ainda serem identificados impactes negativos cumulativos e significativos (tanto para os 
recursos hídricos superficiais como para os subterrâneos) com o Aproveitamento Hidroagrícola de 
Roxo-Sado e o Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas e Alto Sado. 

Embora o projeto em causa potencie a ocorrência de impactes negativos sobre os Recursos 
Hídricos, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização e compensação adequadas, os 
referidos impactes poderão ser minimizados, para que sejam assegurados e salvaguardados os 
aspetos fundamentais de proteção dos recursos hídricos e das massas de água. 

� Sistemas ecológicos 
Os impactes induzidos pelo projeto Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e 
bloco de rega da Messejana, nas fases de construção e de exploração, serão negativos muito 
significativos e parcialmente minimizáveis, no que concerne à perda de habitat de alimentação e de 
nidificação de aves estepárias, onde se incluem diversas espécies com estatuto de conservação 
desfavorável como o rolieiro (Coracias garrulus) (CR), a águia-caçadeira (Circus pygargus) (EN), a 
abetarda (Otis tarda) (EN), alcaravão (Burhinus oedicnemus), sisão (Tetrax tetrax), francelho 
(Falco naumanni) (VU) e calhandra-real (Melanocorypha calandra). 

Embora a área do projeto em avaliação se desenvolva fora da Rede Natura 2000, nomeadamente 
fora da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde, os impactes gerados induzirão a 
diminuição de habitat disponível para as aves estepárias na envolvente a esta ZPE. Contudo, 
considera-se que a implementação das medidas de minimização preconizadas, bem como a 
implementação do Programa Global para a Monitorização da Avifauna para os projetos do EFMA, 
contribuirão para minimizar os impactes negativos identificados. 

Importa referir que o presente projeto foi definido pelo proponente em articulação com o ICNF, de 
forma a preservar as bolsas de vegetação e os habitats prioritários (e assim minimizar os 
impactes), os quais foram excluídos da área a regar; foram ainda preservadas as zonas de galeria 
ripícola junto das principais linhas de água, as áreas de montado, as áreas de proteção de aves 
estepárias, nomeadamente as áreas afetas à ZPE de Castro Verde e respetiva proposta de área de 
expansão. 

Relativamente à componente florestal do projeto e à afetação de quercíneas, tanto em 
povoamento, como isoladamente, foram identificadas um total de 576 árvores a abater: 214 
azinheiras isoladas, 56 sobreiros isolados e 306 sobreiros em povoamento, correspondendo a uma 
área de povoamento afetada de 3,8 ha. Trata-se de um impacte negativo, significativo e 
compensável, conforme definido nas medidas de minimização e de compensação preconizadas. Em 
fase de obra poderão ser minimizadas estas afetações, pois poderão ocorrer ajustes no terreno, 
relativamente à implantação de algumas estruturas. 

� Ordenamento do Território 
Uma vez que as classes de espaço ocorrentes na área afeta ao projeto se classificam como espaços 
agrícolas, ou mistos (agrícolas e florestais), a concretização do projeto não representará 
significativas alterações ao uso do solo, pelo que se conclui que a natureza do projeto se enquadra, 
de um modo geral, nas classes de espaço consideradas no ordenamento concelhio. Não obstante 
deverem ser cumpridas as regras estabelecidas no regulamento do PDM de cada concelho, existe 
um regime especial aplicável às expropriações necessárias à realização do EFMA, aos bens e ao 
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domínio a afetar a este Empreendimento e às ações específicas de execução do projeto, aplicando-
se, designadamente “aos diferentes perímetros de rega a construir e necessários à instalação das 
redes secundárias e terciárias de rega”. 

Verifica-se a afetação de áreas classificadas ao abrigo do regime da Reserva Ecológica Nacional 
(REN) e solos classificados ao abrigo do regime da Reserva Agrícola Nacional (RAN) em ambos os 
concelhos; contudo, são autorizadas todas as ações relacionadas com a execução do EFMA, 
respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de edifícios, canais, 
aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados na RAN ou se desenvolvam 
em áreas incluídas na REN ou em áreas abrangidas por restrições análogas. 

O projeto em causa não se insere em nenhuma área sensível, nomeadamente áreas protegidas, 
Sítios de Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial, ou 
Zonas de proteção dos bens imóveis classificados, ou em vias de classificação. 

Assim, não existem disposições que condicionem ou inviabilizem a concretização do projeto. 

� Uso do Solo 
A introdução do sistema de regadio, com a previsível alteração dos usos do solo, poderá contribuir 
para o aumento da produtividade agrícola e para uma maior rentabilização de atividades 
associadas a este sector. 

Na fase de construção, os principais impactes ocorrem principalmente devido à necessidade de 
movimentação de terras para execução das obras previstas, com o consequente movimento de 
máquinas e veículos. No entanto, os impactes expectáveis poderão ser em grande parte 
minimizados, ou mesmo evitados, com a implementação do Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 
Por outro lado, está previsto que as zonas intervencionadas no decorrer da empreitada serão 
sujeitas a recuperação no final das obras. 

Na fase de exploração, os impactes negativos associados ao projeto têm origem fundamentalmente 
na atividade agrícola associada ao Bloco de Rega da Messejana, a qual será previsivelmente 
desenvolvida de forma mais intensiva, podendo colocar em causa a qualidade da água e a 
integridade dos solos, caso não sejam adotadas as adequadas medidas de minimização. 

Por outro lado, a concretização deste projeto permite o fortalecimento de uma reserva estratégica 
de água na albufeira do Monte da Rocha, com repercussões no combate a situações extremas de 
seca, permitindo a continuidade do uso do solo para agricultura de regadio e o desenvolvimento 
agrícola da região, que tem vindo a sentir dificuldades ao longo dos últimos anos. 

O EIA refere que 2,5% dos solos da área do Bloco de Rega da Messejana tem aptidão para regadio 
sem limitações e que 78,2% dos solos são irrigáveis com limitações ligeiras ou moderadas 
decorrentes das características intrínsecas dos solos. Por conseguinte, afigura-se existir aptidão 
para a instalação do Bloco de Rega, muito embora existam limitações ao uso do regadio. 

A área de rega proposta confina com perímetros urbanos de aglomerações populacionais, como é o 
caso da Aldeia dos Elvas e de Conceição. Ainda que esteja prevista uma faixa de proteção de 30 m 
para o primeiro caso, esta não foi aparentemente alvo de estudo local, tendo este valor sido 
definido após consulta de bibliografia. Por não ter sido devidamente justificado, e por aparentar ser 
insuficiente, face a reclamações de populações em casos análogos, considera-se que será benéfico 
promover o afastamento na área do projeto de culturas, como o olival, que pelos trabalhos 
associados a esses usos provoquem incómodo às populações. Assim, em áreas próximas das 
habitações, devem ser possibilitados outros usos do solo que salvaguardem a paisagem e a saúde 
pública, no que respeita à aplicação de produtos fitossanitários e emissão de ruído. Caso haja 
reclamações por parte das populações considera-se que deve ser reequacionada a largura da faixa 
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de proteção, sendo preconizada a adoção de uma faixa de proteção com 150 m, de forma a 
atenuar os impactes negativos com relevância local indicados na presente apreciação. 

O projeto interfere com sobreiros a azinheiras dispersos, em floresta e montado e em povoamento; 
para compensar o seu corte e arranque na fase de construção do circuito hidráulico está 
preconizada a compensação dos exemplares afetados, através da plantação de novos exemplares 
em zonas previstas no plano de plantação da compensação de quercíneas, numa área localizada no 
concelho de Beja. A prioridade deverá, no entanto, ser a salvaguarda dos exemplares, sempre que 
em fase de obra tal se vier a revelar possível. 

Quanto a estes exemplares, e nas zonas adjacentes do Bloco de Rega, não deve ser autorizado 
pela EDIA o fornecimento a título precário de água a estas zonas, bem como às ocupadas por 
montado. 

� Socioeconomia 
A fase de exploração induzirá, sobretudo, impactes positivos, nomeadamente ao reforçar o 
abastecimento de água para abastecimento público, ao contribuir para a dinamização e 
desenvolvimento do setor agrícola da região e até pela valorização local através do aumento do 
valor produtivo da terra, devido à infraestruturação da mesma. São ainda espectáveis impactes em 
virtude da criação de emprego, promovendo a capacidade de fixação da população nas freguesias 
e concelhos abrangidos pelo projeto, e o aumento na procura de bens e serviços. 

No entanto, foram identificadas situações como tendo um impacte negativo com maior significado 
sobre as populações, nomeadamente pela proximidade do Bloco de Rega aos perímetros urbanos 
de aglomerações, que poderão provocar a ocorrência de problemas sanitários ou desconforto 
acústico e visual aos respetivos habitantes, caso sejam promovidas culturas intensivas cujos 
trabalhos provoquem, pelas suas características, incómodos não minimizáveis. 

� Solos 
Os impactes decorrentes da fase construção serão negativos e localizados, sendo significativos os 
relativos à implantação das infraestruturas, devido ao seu carácter permanente e irreversível, e os 
restantes pouco significativos devido ao seu carácter temporário e às medidas de minimização 
propostas para a sua mitigação. 

Na fase de exploração do regadio perspetivam-se que possam ocorrer impactes negativos sobre os 
solos por erosão e alcalização/salinização, que serão pouco significativos e passíveis de mitigação 
pela aplicação das medidas de minimização, e impactes positivos pelo reforço da albufeira do 
Monte da Rocha e o uso do pleno do potencial dos solos proporcionado pelo regadio, os quais 
serão muito significativos. 

� Agrossistemas 
Os impactes associados aos Agrossistemas, sendo positivos ocorrerão essencialmente na fase de 
exploração, com a beneficiação hídrica das propriedades, conferindo a possibilidade da reconversão 
das culturas de sequeiro para regadio e, deste modo, uma intensificação da atividade agrícola, com 
aumento da produtividade e da rentabilidade das explorações agrícolas, o que levará ao aumento 
da competitividade das mesmas, à dinamização da economia agrícola local, ao incremento do 
emprego agrícola e à mais-valia da propriedade rústica, uma vez que, pela disponibilidade de água 
haverá um incremento do seu valor comercial, impactes estes que serão muito significativos. 

Todavia, é de referir que o caudal específico no início da rede de rega calculado 
[1268 m3/ha/(31dx20hx3,6)=0,57 l/s/ha], embora sendo adequado para o modelo cultural 
definido, predominantemente olival (45%), se considera baixo para modelos culturais mais 
exigentes em água. 
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� Paisagem 
Durante a fase de construção ocorrerão impactes negativos de carácter temporário a permanente, 
cuja magnitude de ocorrência, temporal e espacialmente, depende da intensidade da ação, ou seja, 
do grau de desorganização do espaço, gerador de descontinuidade funcional, bem como do grau 
de visibilidade para a área de intervenção. Assim, os impactes identificados são: 

• Natureza estrutural/funcional 

São impactes associados, neste caso, fundamentalmente à destruição da vegetação 
existente e às alterações de topografia. No caso da vegetação, a implantação das diversas 
componentes determina um abate de: 306 quercíneas em povoamento; 214 azinheiras; 56 
sobreiros e 262 oliveiras. 

Nas restantes situações os impactes classificam-se como: 

− Remoção do coberto vegetal arbóreo/desflorestação – impacte significativo (conjunto 
das componentes da “Conduta Elevatória” e “Rede de Rega Secundária”) a muito 
significativo (faixa de servidão da “Conduta Adutora Principal”) 

− Afetação física de linhas de água/margens e leitos - impacte significativo (projeto na 
sua globalidade). 

• Natureza visual 

Neste âmbito consideram-se como impactes a expressão visual do desenvolvimento das 
diversas ações que vão decorrendo, de forma dispersa, pelas diversas áreas de intervenção, 
durante a fase de construção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, 
sobrepor-se temporalmente, e que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual que, 
habitualmente, se designa por “Desordem Visual”. Traduz-se na: 

− Diminuição da visibilidade, devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das 
ações de desmatação, de movimento de terras e da circulação de veículos ligeiros e 
pesados - impacte negativo e significativo 

− Montagem das estruturas e infraestruturas - impacte negativo e significativo 
(“Observadores permanentes”) 

A fase de exploração represente, potencialmente, uma alteração significativa a muito significativa 
do padrão cultural atual da Paisagem, constituindo um impacte negativo, de elevada magnitude e 
significativo. 

No que concerne aos impactes cumulativos, no pior cenário, a verificar-se o que tem ocorrido em 
algumas das áreas de regadio, o impacte pode assumir um contributo que tende para significativo, 
dado que estará a contribuir para a consolidação visual de um padrão de alteração, face ao 
existente. 

� Património cultural 
No âmbito dos trabalhos executados para a elaboração do fator ambiental Património Cultural, na 
área do projeto foram identificadas 40 ocorrências patrimoniais, relativamente às quais foram 
avaliados os respetivos impactes nas diversas fases do projeto. 

Para a fase de construção, na área de implantação das infraestruturas do circuito hidráulico, foi 
identificada a potencial afetação negativa direta de cinco sítios arqueológicos, devido à desmatação 
e escavação do terreno, bem como de uma casa de apoio agrícola, com valor etnográfico. 

Para a fase de exploração, na área do bloco de rega, foram identificados potenciais impactes 
negativos em 31 ocorrências patrimoniais (11 destas são comuns ao conjunto registado para o 
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Circuito Hidráulico). Saliente-se aqui a existência de doze sítios arqueológicos que poderão sofrer 
impactes negativos diretos devido à escavação do terreno. 

No entanto considera-se que, globalmente, os impactes negativos conhecidos na fase de 
construção e de exploração são minimizáveis, desde que cumpridas as medidas de minimização 
preconizadas. 

� Saúde Humana 
De modo a proteger a saúde humana e das populações deverão ser implementadas as medidas de 
minimização e de compensação preconizadas, assim como os planos de monitorização. 

� Alterações Climáticas 
No âmbito da vertente mitigação das alterações climáticas, o projeto irá contribuir para a perda de 
capacidade de sumidouro de carbono e para o aumento das emissões de GEE nas fases de 
construção e de exploração. A introdução de medidas de minimização de emissões e recuperação 
da perda de capacidade de sumidouro de CO2 é um requisito fundamental para que seja 
assegurada uma trajetória sustentável em termos de emissões de GEE. 

Tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas no longo prazo, tais como o aumento 
das temperaturas médias anuais, em especial das máximas e a diminuição da precipitação média 
anual, foram identificados os principais riscos identificados para a zona em estudo, assim como o 
cálculo das disponibilidades hídricas, na perspetiva da utilização da água em termos quantitativos 
nas parcelas abrangidas pelo bloco de rega, e as necessidades de água para rega em ano médio e 
em ano seco. Da análise realizada, foi concluído que o sistema elevatório de Rio Moinhos tem 
capacidade suficiente para garantir as necessidades de rega da Zona 1 do bloco de Rio de Moinhos 
e do bloco de rega da Messejana. 

Considera-se importante ter presente que, a longo prazo e num contexto de alterações climáticas, 
as disponibilidades de água vão diminuir e que uma das medidas será as explorações agrícolas 
optarem por culturas menos exigentes em água. Apesar do impacte negativo nos recursos hídricos 
no longo prazo, tendo em consideração os efeitos das alterações climáticas, considera-se que estes 
impactes podem ser parcialmente minimizados, desde que sejam acauteladas e aplicadas de forma 
correta as medidas e estratégias de minimização propostas. 

Acresce salientar a necessidade de implementação das medidas de minimização preconizadas, 
atendendo à análise efetuada no âmbito do fator Recursos Hídricos, considerando a sua relevância 
e interligação com o fator Alterações Climáticas. 

 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
minimização, bem como de compensação, estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos 
principais impactes negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a 
inviabilizar o projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não 
mitigáveis que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Da análise dos pareceres externos recebidos, designadamente da Águas Públicas do Alentejo, S.A., da 
Infraestruturas de Portugal, S.A., da E-Redes e da Direção-Geral de Energia e Geologia, verifica-se que 
nenhuma das entidades manifesta oposição ao projeto, sendo transmitidos os aspetos a acautelar na sua 
concretização. 
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Assim, os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas entidades externas consultadas foram 
devidamente considerados na apreciação técnica efetuada pela CA no presente Parecer, sempre que se 
entendeu ser pertinente. 

Por sua vez, no âmbito da consulta pública, foram recebidas seis exposições com a seguinte proveniência: 
DGT – Direção-Geral do Território; LPN – Liga para a Proteção da Natureza; SPEA – Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das Aves; Zero - Associação Sistema Terrestre Sustentável; ISDC - 
International Solar Development Company, Lda.; Nenuphar Frontier Unipessoal, Lda.. Estas exposições 
apresentam vários comentários e críticas à análise efetuada no EIA, indicando vários aspetos a ter em 
consideração, referindo a possibilidade de ocorrência de impactes negativos que podem atingir elevada 
significância e caráter permanente. Foram identificadas preocupações associadas a: elementos que 
integram a Rede Geodésica Nacional; Planos de Ordenamento Agrícola; aptidão para regadio; salinização 
e alcalinização; impactes nos Sistemas ecológicos; impactes nos Recursos hídricos; impactes na 
Paisagem; impactes na Socioeconomia; Avaliação Estratégica Ambiental; dominância do olival como 
principal cultura; aumento das necessidades hídricas das culturas; consideração das populações-alvo; 
contrapartidas para as economias locais; análise das causas da escassez de água na albufeira do Monte 
da Rocha, sobretudo as de origem antropogénica; análise de utilização sustentável da água; 
adequabilidade dos solos para a prática de regadio; impactes nos Sistemas ecológicos; incompatibilidade 
com o ordenamento territorial em vigor; monitorização das práticas agrícolas; adoção de boas práticas 
agrícolas; assegurar a saúde e bem-estar das populações próximas; proteção de caminhos públicos, de 
linhas e massas de água; interferência com a ampliação prevista da Central Fotovoltaica de Ourique; 
sobreposição com área arrendada para implantação das Centrais Fotovoltaicas “Shams Ferreiral 2” e 
“Shams Ferreiral 3”; posterior classificação como RAN da área do bloco de rega. 

Face ao exposto pelo proponente (em resposta às exposições da ISDC e da Nenuphar Frontier 
Unipessoal, Lda.) e atendendo ao transmitido nas restantes posições manifestadas em sede de Consulta 
Pública, a CA considera que as preocupações manifestadas foram tidas em consideração na avaliação do 
Projeto, bem como as suas recomendações foram contempladas, quando enquadráveis, na definição de 
condicionantes, de medidas de minimização e de compensação, bem como de planos de monitorização. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou 
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
projeto do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e bloco de rega da Messejana", 
condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização, de 
compensação e dos planos de monitorização, bem como das condicionantes que se indicam no capítulo 
seguinte. 

Acresce evidenciar, relativamente à interferência/ocupação de solos integrados na RAN e áreas de REN, 
bem como ao corte de espécies protegidas, o definido no Decreto-Lei n.º 21-A/98, de 6 de fevereiro (na 
sua atual redação). Este diploma legal estabelece que são autorizadas todas as ações relacionadas com a 
execução do EFMA, respeitantes a obras hidráulicas, vias de comunicação e acessos, construção de 
edifícios, canais, aterros e escavações, que impliquem a utilização de solos integrados nestas servidões, e 
que o corte ou arranque de espécies legalmente protegidas, com vista à concretização do 
Empreendimento nas vertentes acima elencadas, não carece de autorização. 
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10. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS 
DE COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. O projeto do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da 
Messejana e suas infraestruturas não pode inviabilizar nem comprometer os atuais e futuros 
trabalhos de revelação e aproveitamento de depósitos minerais, nas áreas objeto de contrato de 
prospeção e pesquisa: MNPP00120, “Ermidas”; MNPP01016, “Rosário”. 

2. Alteração do traçado da conduta elevatória, da conduta adutora e das condutas da rede de rega 
secundária, de modo a que a sua diretriz: 

a) Reduza substancialmente o número de abate de exemplares arbóreos; 
b) Se afaste o mais possível das linhas de água, ao longo das quais o projeto se desenvolve de 

forma paralela. 

3. Excluir uma faixa em torno das povoações, com vista a minimizar os impactes no uso do solo e na 
saúde humana com origem na exposição aos produtos fitofármacos utilizados em futuras plantações 
agrícolas. Por aplicação do princípio da precaução, considera-se que esta faixa deverá ser de, pelo 
menos, 150 m em redor de todos os aglomerados populacionais, sem prejuízo de uma melhor 
aferição desta distância resultante do estudo da adequabilidade da faixa de proteção em causa, 
decorrente da implementação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2021, de 27 de julho. 

4. Na área de influência do projeto é interdito o fornecimento de água a partir deste bloco de rega. 
Considera-se “área de influência do projeto” a área envolvente ao bloco de rega que potencialmente 
possa vir a ser, no futuro, dotada de água para rega a partir do bloco de rega de Messejana. 

5. Previamente ao início da fase de exploração, obter aprovação do ICNF do Plano de Implantação de 
Culturas Agrícolas no bloco de rega, o qual deverá ser definido em função dos resultados obtidos no 
Plano de Monitorização (complemento da situação de referência) das Aves Estepárias (Falco 
naumanni, Oenanthe hispanica, Circus pygargus, Coracias garrulus, Burhinus oedicnemus, Tetrax 
tetrax, Otis tarda e Melanocorypha calandra). 

6. Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e 
azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais, 
quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do 
projeto, e com observância das seguintes condições: 

a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos 
explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre mantidas pelo 
menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 

b) Nas restantes tipologias de projetos, terão de ser preservados os exemplares com um 
afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua distribuição delimitada pelo 
contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer PAP – Perímetro à 
Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para sobreiros e igual ou acima de 30 cm para 
azinheiras). 
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ELEMENTOS A APRESENTAR 

Em sede de autorização, deve ser verificada a: 

1. Integração do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nos Cadernos de Encargos de todas as 
componentes do projeto de execução. 

2. Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao Património 
Cultural. 

3. Integração na Carta de Condicionantes de todos os elementos patrimoniais com interesse cultural. 

4. Alteração do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconizadas. Posteriormente, o 
SGA deve ser remetido à Autoridade de AIA para que conste do respetivo processo. 

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA os seguintes elementos, para análise e 
aprovação, os seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a obra possa ser iniciada): 

5. Locais de implantação dos estaleiros, áreas de deposição de terras sobrantes e áreas de empréstimo. 

6. Peças desenhadas do projeto, ajustando a área do bloco de rega, de forma a que exista uma faixa de 
proteção de, pelo menos, 150 m em redor de aglomerados populacionais, ou a que vier a ser definida 
decorrente da implementação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2021, de 27 de julho. 

7. Cartografia com o levantamento dos exemplares arbóreos a preservar no âmbito do transplante a 
realizar, assim como os locais para a sua localização final. A cada exemplar deverá corresponder um 
“id” de forma a facilitar a leitura da referida informação, assim como uma breve caracterização 
associada também a um registo fotográfico dos mesmos. 

8. Cartografia com o levantamento georeferenciado dos locais onde se registe a presença de espécies 
exóticas invasoras, isoladas ou em núcleo/mancha, devendo para tal ser realizada uma prospeção ao 
longo das diversas faixas de servidão associadas às condutas - “Conduta elevatória”, “Conduta 
adutora” e “Rede de rega secundária”, com particular cuidado, na extensão próxima das áreas onde 
foram detetadas a sua presença, assim como nas linhas de água a afetar pelas referidas 
componentes. Deverá ser realizada a caracterização e quantificação das áreas contaminadas, a par da 
identificação e caracterização das espécies em presença. 

9. 1.º Relatório do Plano de Monitorização de Aves Estepárias, o qual deverá corresponder à 
caraterização da situação de referência na fase prévia à construção, abrangendo, no mínimo, o ciclo 
anual das diferentes épocas fenológicas e as épocas mais favoráveis à observação de cada espécie 
estepária já identificada. Mediante os resultados obtidos, deverão ser definidas medidas de 
minimização, dirigidas para a implementação e gestão de culturas agrícolas. 

10. Plano de Implantação de Culturas Agrícolas no bloco de rega, o qual deverá ser definido em função 
dos resultados obtidos no Plano de Monitorização (em complemento da situação de referência) das 
Aves Estepárias (Falco naumanni, Oenanthe hispanica, Circus pygargus, Coracias garrulus, Burhinus 
oedicnemus, Tetrax tetrax, Otis tarda e Melanocorypha calandra). 

11. Revisão dos Projetos de Integração Paisagística para a “Estação Elevatória da Messejana” e para o 
“Reservatório de Regulação”, de acordo com as seguintes orientações: 

a) Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) – plano geral, plano de plantação e plano de sementeiras - assim como com a 
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memória descritiva, caderno de encargos, programa e cronograma de manutenção e mapa de 
quantidades; 

b) Deve contemplar uma solução mais adequada em termos de elementos arbóreos e arbustivos na 
envolvente imediata e ao longo do acesso no caso do Reservatório; 

c) No caso da integração da “Estação Elevatória da Messejana” deve ser contemplado o espaço 
entre a estação e o Reservatório, assim como a base dos taludes do mesmo. 

12. Ficha da luminária tipo para as situações onde venha a ser implementada iluminação exterior. A 
mesma deve acautelar situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a 
minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência 
de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

13. Soluções para os materiais inertes a utilizar nos acessos (novos ou a beneficiar), sobretudo, para a 
camada de desgaste. Os mesmos devem contemplar materiais com tonalidades próximas do existente 
ou tendencialmente neutras. Não devem assim ser utilizados materiais de maior refletância, como 
saibros ou tonalidades brancas. 

14. Resultados da prospeção arqueológica das áreas anteriormente não prospetadas ou que 
apresentaram visibilidade reduzida ou nula. Deverá ser direcionada para a localização das ocorrências 
n.º 27, Horta da Valadão (necrópole romana), n.º 29, Cerro dos Enforcados (necrópole da Idade do 
Ferro), n.º 32, Monte Cruz da Pedra, n.º 33, Pedra d’Anta 2, e n.º 34, Pedra d’Anta 1, devendo ser 
efetuada a respetiva avaliação de impactes e preconizadas as respetivas medidas de salvaguarda 
e/ou minimização para as diferentes fases do projeto. 

15. Resultados das sondagens arqueológicas mecânicas de diagnóstico, executadas nas ocorrências 
arqueológicas n.º 1, n.º 7, n.º 12 e n.º 36, numa área mínima de 40 m2 e na ocorrência n.º 3, numa 
área mínima de 120 m2. De acordo com os resultados obtidos, estas poderão passar a sondagens 
manuais e/ou escavação em área. No caso da ocorrência n.º 1 a equipa de arqueologia deverá 
integrar especialista em Pré-história antiga. 

16. De acordo com os resultados dos trabalhos arqueológicos acima referidos (prospeções, sondagens e 
eventuais escavações em área), e o interesse cultural e/ou a importância histórica e científica de cada 
sítio, deverão analisadas e propostas áreas de exclusão de reconversão agrícola em regadio, ou 
outras medidas complementares, tendo em vista a respetiva salvaguarda in situ na fase de 
exploração. Estas propostas de delimitação deverão constar nos respetivos relatórios (preliminares ou 
finais). 

17. Listagem com todas as ocorrências patrimoniais a vedar e a sinalizar, nomeadamente tendo em conta 
o plano de acessos à obra. 

No decurso da obra, apresentar à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 

18. Proposta de “Projeto de Recuperação dos Troços das Linhas de Água Afetadas”, devendo observar a 
implementação de técnicas de Engenharia Natural e ser elaborado por técnico especialista na área da 
engenharia biofísica na vertente “Engenharia Natural”. 

19. Relatório de Acompanhamento da Obra, com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado no 
registo fotográfico focado nas questões do fator Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de 
acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente 
colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas 
componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses 
“pontos de referência”, de forma a permitir a comparação direta e visualizar não só o local concreto 
da obra, assim como a envolvente. Os pontos de conflito do projeto com as linhas de água devem ser 
particularmente observados na elaboração do referido relatório. 
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Antes do término da obra apresentar à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 

20. Apresentar uma proposta de “Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Intervencionadas ”, de 
acordo com as seguintes orientações: 

a) Constituir-se como documento autónomo; 
b) Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisagística - diferenciadas 

em função das diferentes áreas intervencionadas, direta ou indiretamente; 
c) Ser exposta de forma clara a sequência de cada ação, ou medida; 
d) Incluir cartografia das áreas objeto de recuperação e integração, devendo corresponder a cada 

uma delas as medidas/ações previstas, com vista ao cumprimento dos referidos objetivos; 
e) Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas) - no que diz 

respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a recuperar e mais sensíveis, de 
forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural e plantada/semeada; 

f) Incluir um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos trabalhos para a fase 
de garantia e sequente fase de exploração. 

Previamente ao início da fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise e aprovação, os 
seguintes elementos (cuja aprovação determinará que a fase de exploração possa ser iniciada): 

21. Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, nomeadamente aos 
valores patrimoniais em presença a salvaguardar. 

22. Plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais, incluindo patrimoniais, cujo 
cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das medidas de minimização e/ou 
compensação cuja responsabilidade de implementação é dos beneficiários. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo 
caderno de encargos da empreitada, bem como no Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências em matéria de pós-avaliação. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase prévia à obra e de obra 

GER1. Atender aos aspetos identificados pela E-Redes, relativamente à interferência com as 
infraestruturas elétricas presentes no território de média tensão, baixa tensão e iluminação pública, 
postos de transformação e de distribuição, integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e 
garantir na necessária reposição das interferências ocorridas. 

GER2. No decorrer da empreitada deve ser atempadamente contactada a AgdA - Águas Públicas do 
Alentejo, S.A., nas zonas onde coexistam infraestruturas, de forma a melhor compatibilizar todas as 
interferências que se venham a verificar e concertar estratégias de intervenção tidas por convenientes. 

GER3. Sempre que necessário efetuar trabalhos que impliquem movimentação de terras junto das 
instalações da AgdA (à superfície ou enterradas) devem ser realizadas sondagens que permitam minorar 
os riscos de interferência desta intervenção com as infraestruturas da AgdA. 
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Neste âmbito deve ser tido em consideração que, relativamente às condutas, a regra que a AgdA 
genericamente aplica, para efeito de constituição de servidões administrativas, prevê uma faixa de 
proteção com 3 m de largura (1,5 m para cada lado da conduta) ou de 5 m de largura, no caso de 
existirem duas ou mais condutas paralelas. 

GER4. Atender aos aspetos identificados pela Direção-Geral do Território, relativamente à interferência 
com elementos da Rede Geodésica, designadamente marcos/vértices geodésicos. 

GER5. Considerando a possibilidade de utilização de gruas, deve ser contactada a REN, S.A., por forma 
a serem garantidas as distâncias de segurança às linhas de transporte de energia, com destaque para a 
linha aérea Ferreira do Alentejo-Évora, a 150 kV. 

GER6. Os estaleiros, áreas de deposição de terras sobrantes e áreas de empréstimo deverão localizar-
se nas áreas indicadas no Desenho 40394-EA-0200-DE-032 (Áreas Condicionadas à Localização de 
Estaleiros, Áreas de Empréstimo e Depósito, incluído no Volume 2 do EIA), recomendando-se a utilização 
de zonas já existentes, ou aprovadas para o mesmo efeito. Caso se opte por outras localizações, estas 
deverão ser enquadradas nas áreas definidas no Desenho 40394-EA-0200-DE-032 como “zonas não 
condicionadas”, as quais foram delimitadas respeitando as condicionantes de ordenamento do território e 
se apresentam no Desenho 40394-EA-0301-DE-002 incluído no Sistema de Gestão Ambiental da 
Empreitada (Anexo 10 do Volume 3 do EIA). 

Caso se verifique a necessidade de alteração das localizações apresentadas ou de se verificar a 
necessidade de locais adicionais, os mesmos deverão considerar o referido desenho, sendo que estas 
deverão ser, previamente à realização de qualquer trabalho, devidamente aprovadas pelo Dono de Obra e 
licenciadas pelas entidades competentes na matéria. 

GER7. Os estaleiros não devem ser localizados junto de habitações ou de outras zonas de utilização 
sensível. 

GER8. As áreas afetas às oficinas, parque de máquinas e armazenamento de produtos químicos devem 
ser impermeabilizadas e dotadas de drenagem eficaz. Os locais destinados ao abastecimento de 
combustível e armazenamento temporário de óleos e combustíveis, bem como a manutenção e reparação 
de veículos devem ser impermeabilizados, planos e cobertos. Estes locais devem localizar-se em áreas 
técnicas devidamente infraestruturadas para o efeito, de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de 
trasfega de resíduos e devem estar equipados com contenção secundária. 

GER9. Os produtos químicos devem estar acondicionados em locais adequados e serem manuseados 
em condições de segurança. 

GER10. Dar preferência à utilização dos acessos definitivos, evitando a utilização de acessos 
temporários. 

Fase de obra 

GER11. Os materiais (terras) resultantes das escavações devem ser depositados ao longo das valas, 
após remoção e armazenamento prévio da camada superficial do solo da área a intervencionar. 

GER12. O destino final dos materiais sobrantes deve corresponder a um aterro de resíduos inertes, 
devidamente licenciado para o efeito junto das entidades competentes. Se possível, deve ser privilegiado 
o uso de pedreiras, ou areeiros abandonados, existentes a distâncias compatíveis com a localização da 
obra. 

GER13. As escavações para abertura das valas devem ser realizadas de forma sequencial e apenas na 
altura da colocação das condutas. 
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GER14. A remoção da vegetação, decapagem do solo ou o corte de vegetação devem ser reduzidas ao 
máximo. 

GER15. Implementar as medidas para 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 (Anexo IV – Recuperação Biofísica do Anexo 
10 – SGA, do Volume 3 do EIA). 

Fase de obra e de exploração 

GER16. Quer durante a fase de obra, quer durante a fase de exploração, terá que ser permitido o 
normal acesso da AgdA às instalações e demais infraestruturas de operação/manutenção dos sistemas 
(condutas e respetivos órgãos de manobra). 

Fase de exploração 

GER17. Cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a poluição por 
nitratos de origem agrícola”, e o “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do solo e da água”. 

GER18. Cabe à entidade gestora divulgar e promover, na área afeta ao Bloco de Rega da Messejana, a 
aplicação de boas práticas agrícolas e ambientais, nomeadamente as constantes do Guia de Boas Práticas 
Agroambientais elaborado pela EDIA em parceria com a DGADR, em dezembro de 2020 e validado por 
entidades competentes, que contemplam, entre outros, aspetos relacionados com a conservação do solo 
e da água, tendo por base os Manuais existentes editados pelo Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

GER19. A entidade gestora (proponente) deve assegurar que todos os beneficiários, no ato de inscrição, 
recebem o guia de boas práticas agroambientais, cabendo aos beneficiários a sua implementação. 

GER20. É da responsabilidade da entidade gestora concretizar ações de divulgação e de formação aos 
agricultores beneficiários, as quais deverão contemplar, para além de outros temas que venham a ser 
considerados convenientes, os seguintes: 

a) Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para os 
minimizar/evitar; 

b) Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo e a melhor forma de os proteger; 
c) Importância do abandono do uso da água subterrânea para fins hidroagrícolas, e sua substituição 

por água superficial disponibilizada pela implementação do projeto; 
d) Ações de promoção da qualidade paisagística; 
e) Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; 
f) Sistemas de rega: sempre que possível e adequado, deve ser dada preferência aos sistemas de 

rega gota-a-gota, em detrimento dos “center pivot”. 
g) Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 
h) Produção/proteção integrada; 
i) Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas - os ecossistemas em torno das ribeiras 

funcionam, atualmente, autonomamente, devendo ser mantidos como se encontram. 

GER21. A entidade gestora deve assegurar o adequado armazenamento e encaminhamento a destino 
final dos resíduos gerados na atividade agrícola do bloco de rega, devendo ser equacionada a 
possibilidade de transporte para a Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) ou para 
um sistema semelhante que venha a ser criado. 

GER22. É da responsabilidade da entidade gestora a publicação de um boletim a distribuir anualmente 
por todos os agricultores beneficiários do Bloco de Rega. Esse boletim deve conter informação acerca dos 
resultados das monitorizações efetuadas. 
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GER23. Caso os programas de monitorização, a implementar pela entidade gestora, detetem a 
existência de problemas na qualidade da água ou nos solos, deverá esta entidade definir medidas de 
minimização complementares de combate e correção, a serem implementadas pelos beneficiários. 

GER24. A entidade gestora deve efetuar a manutenção dos arranjos paisagísticos decorrentes do 
projeto de execução de Integração Paisagística/Arranjo de Espaços Exteriores. 

GER25. Deve a entidade gestora manter um sistema de registo com informação relativa ao perímetro de 
rega (nomeadamente áreas regadas, culturas praticadas, quantidade e períodos de aplicação de 
fertilizantes e de pesticidas). Estas informações deverão ser cedidas pelos beneficiários à EDIA, 
anualmente, por forma a manter o sistema atualizado. 

GER26. É responsabilidade do beneficiário deste Aproveitamento Hidroagrícola implementar, na área 
afeta ao Bloco de Rega, o código de boas práticas agrícolas e ambientais para o EFMA, validado por 
entidades competentes e disponibilizado pela entidade gestora. Para além das medidas elencadas no 
referido código terá o beneficiário de ter em consideração as seguintes: 

a) As dotações de água, fertilizantes e pesticidas devem estar adaptadas às culturas e às 
características dos solos agrícolas em questão; 

b) Adoção de práticas de conservação do solo nas zonas onde se verificam níveis mais elevados do 
potencial de erosão do solo e culturas permanentes nas zonas de maior declive; 

c) Durante os períodos de águas altas (outubro-março) deve ser mínima a remobilização do solo, 
bem como a fertilização de fundo; 

d) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
e) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos 

fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
f) Devem ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a 

compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
g) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na 

época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e classes 
de risco de erosão; 

h) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao 
mínimo indispensável; 

i) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico; 
j) Selar as captações de água subterrânea existentes nas parcelas beneficiadas pelo perímetro de 

rega da Messejana; 
k) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico e 

humano. 
GER27. É da responsabilidade dos beneficiários, devendo esta responsabilidade ser comunicada pela 
entidade gestora (proponente) no ato de inscrição estabelecido entre ambas as partes, a cedência de 
todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade 
gestora do Perímetro, nomeadamente: 

a) Áreas regadas; 
b) Culturas praticadas; 
c) Sistemas de rega utilizados; 
d) Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes; 
e) Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas; 
f) Gestão de resíduos agrícolas; 
g) Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural; 
h) Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares; 
i) Evidências de manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela. 
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Fase de desativação 

GER28. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser 
apresentado à autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve contemplar, 
pelo menos: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas construídas, a qual 
deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em 
vigor; 

b) As ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 
c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 
d) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; 
e) Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que tenham 

sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições naturais de 
infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA 

Fase prévia à obra e de obra 

GEO1. Comunicar atempadamente à Unidade de Geologia, Hidrogeologia e Geologia Costeira do LNEG, 
as datas de início da abertura das diferentes valas, a realizar para implantação das redes primária e 
secundária, de modo a permitir um planeamento da deslocação de geólogos desta unidade à área do 
projeto, com o objetivo de realizar um reconhecimento da geologia de subsuperfície. 

 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de obra 

RH1. Programar os trabalhos que envolvam intervenções em linhas de água (incluindo 
atravessamentos e drenagem) para uma época do ano adequada, de modo a que estas apresentem o 
mínimo escoamento possível. 

RH2. Na sequência da desmatação, da circulação de veículos pesados ou de qualquer outra 
intervenção na fase de construção, deve ser assegurado que as linhas de água, valas e valetas não se 
encontram assoreados com material proveniente da obra ou resultante das obras (solos, resíduos, 
material de construção, etc.), que não existem empoçamentos importantes, que não existem riscos de 
deslizamentos ou ravinamentos importantes junto a linhas de água. 

RH3. Todas as captações de água subterrânea existentes na proximidade dos locais de intervenção 
devem ser sinalizadas, e vedadas se existir a possibilidade de virem a ser afetadas pela obra e, no caso 
de poços não cobertos, deve ainda ser avaliada a necessidade da sua cobertura. 

RH4. Minimizar a extensão de intervenção nos cursos de água ao estritamente necessário à execução 
da obra. 

RH5. Não devem ser utilizadas fossas com poços absorventes, dado o potencial contaminante para os 
aquíferos; só podem ser utilizadas mini-ETAR's, ou ETAR's do tipo biológico. 

RH6. Na eventualidade de haver necessidade de em algum troço proceder ao rebaixamento do nível 
freático, decorrente das ações de escavação, a água extraída deve ser bombeada para pequenas bacias 
de decantação antes de ser conduzida à linha de água mais próxima, devendo a extensão da escavação 
ser curta. 
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RH7. Assegurar, para o caso de se verificar a exposição do nível freático à superfície durante a fase de 
construção, que todas as ações que traduzam risco de poluição sejam eliminadas ou restringidas na sua 
envolvente direta. 

Fase de exploração 

RH8. Os beneficiários terão de informar a entidade de tutela dos recursos hídricos (APA/ARH Alentejo) 
da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água proveniente do EFMA. 

RH9. Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) existente nas linhas de 
água, devendo o beneficiário manter uma faixa de proteção mínima, conforme estabelecido na legislação 
em vigor. 

RH10. Implementar as medidas minimizadoras de consumos de água constantes do Programa Nacional 
para o Uso Eficiente da Água, nomeadamente: 

a) Melhoria da qualidade dos projetos, que implica a obrigatoriedade dos projetos serem assinados 
por técnico credenciado; 

b) Reconversão dos métodos e tecnologias de rega, através da substituição de métodos de rega por 
gravidade por métodos de rega que utilizem a água do modo mais eficiente possível; 

c) Adequação dos volumes brutos de rega às necessidades hídricas das culturas, procedendo à 
medição das variáveis meteorológicas determinantes, e aplicando técnicas para determinação de 
oportunidade de rega com base em indicadores clima-solo-planta; 

d) Redução dos volumes brutos de rega, utilizando um menor volume de água na rega por 
adequação da dotação de rega; 

e) Na rega por aspersão proceder à instalação der sebes impeditivas da ação do vento sobre os 
aspersores e operando em períodos de menor velocidade do vento; 

f) Na rega localizada efetuar ações de manutenção de uniformidade e eficiência dos sistemas de 
rega localizada. 

RH11. Na seleção das culturas a produzir, atender às respetivas exigências da água necessária para a 
sua concretização. 

RH12. Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando 
necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o ambiente, ou seja aplicar os 
menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o intervalo de segurança. Na aplicação dos 
fertilizantes devem ser tidos em conta os nutrientes existentes no solo (análise de solo), nas águas de 
rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de 
produção e o ciclo cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Deverá também ser promovido junto 
dos agricultores a implementação de um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de 
culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou agricultura biológica. Os 
agricultores deverão aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como aos métodos de luta alternativos à 
luta química. 

RH13. Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências 
provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 

RH14. Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do 
perímetro de rega, para evitar problemas erosivos. 

RH15. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico 
tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas) e em zonas de vegetação autóctone. 

RH16. As obras para as travessias de linhas de água deverão ser realizadas no período de menor caudal 
e tanto quanto o possível no menor espaço de tempo. O material vegetal retirado das margens aquando 
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da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado para destino final, 
privilegiando-se a sua reutilização, devendo equacionar-se a possibilidade de transporte para a Unidade 
de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) ou para um sistema semelhante que venha a ser 
criado. 

RH17. Em caso de intervenção nas linhas de água, o beneficiário deve garantir a conservação da 
vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e 
Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001). 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

Fase de obra 

RH18. Efetuar a reabilitação da galeria ripícola na ribeira da Ferraria, conforme preconizado no projeto 
de execução, designadamente no seu Volume 8 – Projetos de Medidas Compensatórias (que por sua vez 
integra o Volume 3 - Anexo 9 do EIA). 

 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Fase prévia à obra 

ECO1. Promover ações de formação aos trabalhadores no que se refere a espécies de flora exóticas 
invasoras: como as reconhecer e quais os melhores métodos de controlo. Esta formação deve incidir de 
forma mais específica nas espécies que ocorrem na área de intervenção do projeto e suas imediações. 

Fase prévia à obra e de obra 

ECO2. Privilegiar a valorização e comercialização do material resultante de ações de desmatação e/ou 
desarborização, sempre que possível e economicamente viável. 

ECO3. As infraestruturas temporárias (como os estaleiros e os locais temporários de depósito de 
equipamentos e materiais) devem localizar-se em biótopos de muito baixo ou baixo valor ecológico 
(Humanizado, Eucaliptal, Pinhal) e fora de Áreas de Maior Relevância Ecológica de Nível 1. 

ECO4. As áreas com presença de biótopos áreas agrícolas, florestas autóctones, montados e linhas de 
água devem ser preservadas sempre que possível. 

Fase de obra 

ECO5. Limitar a remoção do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos 
trabalhos, devendo ser delimitada por piquetagem e/ou por sinalização bem visível. No caso do pedido de 
autorização para abate de azinheiras ou sobreiros, deverá ser efetuada a sua cintagem prévia com tinta 
branca indelével. 

ECO6. Proteger e preservar a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais da 
obra e acessos, através da implementação de medidas cautelares a definir no início da obra. Destacam-se 
como sensíveis as áreas de montado, as galerias ripícolas, e outros elementos vegetais com interesse, 
que deverão ser assinalados. 

ECO7. Evitar o início das atividades de remoção do coberto vegetal nos biótopos culturas anuais de 
sequeiro e montado (Habitat 6310) e nas diferentes atividades de instalação do projeto, nos períodos de 
reprodução da avifauna estepária, ou seja, entre fevereiro e julho. 

ECO8. Caso se verifique a necessidade de corte de povoamentos de pinheiro e/ou eucalipto, deve ser 
solicitada autorização ao ICNF, de acordo com a legislação em vigor. Este procedimento é de 
responsabilidade do adjudicatário. 
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ECO9. Sempre que se desmatem áreas com canas (Arundo donax), deve garantir-se que não ficam 
rizomas de maiores dimensões no solo. Os rizomas removidos devem ser retirados do local para posterior 
queima. Os caules devem ser posteriormente destroçados. 

ECO10. Os restos vegetais, principalmente aqueles provenientes de áreas com canas (Arundo donax) ou 
de outras espécies invasoras, nunca devem ser depostos em áreas naturais, de forma a evitar o 
enraizamento e possível proliferação. 

Fase de exploração 

ECO11. Os trabalhos de preparação do solo para instalação de culturas permanentes, desmatação e 
abate de árvores devem ser iniciados antes de 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda do 
período reprodutor da fauna silvestre. 

ECO12. Efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF 
com a localização das áreas onde serão compensadas. 

ECO13. Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo 
menos, duas vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações como a 
mobilização do solo, ou outras, que possam danificar ou mutilar as árvores, nomeadamente as raízes, 
pernadas, ramos e troncos. 

ECO14. Manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua 
função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e de dormitórios da população invernante 
de milhafre-real (Milvus milvus). 

ECO15. A entidade gestora deve: 

a) Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, sem prejuízo dos pressupostos 
constantes na autorização para abate a emitir pela autoridade competente, do seguinte: 

i. Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e 
sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar; 

ii. Se tal não lhes for possível, os beneficiários serão responsabilizados por compensar o 
número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25); 

iii. Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou 
a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas 
adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. 
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal 
de acompanhamento das quercíneas; 

iv. Informação relativa à área a disponibilizar pela entidade gestora que o beneficiário 
poderá utilizar para a compensação, nomeadamente a localização dos terrenos e as 
condições que recaem sobre os mesmos. 

b) Manter o registo relativamente às árvores a abater pelos beneficiários e respetivas áreas de 
compensação, devendo para tal obter informação sobre o ponto de situação junto da entidade 
emitente do processo de autorização para abate. Esta informação sobre as áreas deve ser 
enviada à autoridade de AIA em formato vetorial, devendo as mesmas ser devidamente 
identificadas; 

c) Divulgar, junto dos beneficiários, a localização dos terrenos, correspondentes às áreas para 
realização da compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, e 
as condições que recaem sobre esses terrenos; 

d) Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação da inscrição da área a beneficiar, solicitar 
informação aos beneficiários sobre o número de árvores que pretende abater para a 
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implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações, a serem 
posteriormente comunicadas à autoridade de AIA; 

e) Manter os terrenos cativos até que sejam efetuadas todas as compensações de abate de 
quercíneas. Caso as compensações do abate das quercíneas não estejam a ser efetuadas nas 
áreas disponibilizadas pela entidade gestora, mas em outros locais, as áreas cativas podem ser 
disponibilizadas para outros fins, em igual proporção (ha). 

ECO16. Promover a sensibilização ambiental dos agricultores para as boas práticas agrícolas 
relativamente às espécies de fauna que utilizam a área e à sua preservação, e também relativamente ao 
uso adequado de agroquímicos. 

ECO17. Respeitar as indicações do ICNF relativamente a trabalhos noturnos, nomeadamente no que se 
refere à apanha de azeitona em olivais intensivos (deliberação de 25 de outubro de 2019 do Conselho 
Diretivo do ICNF, disponível em https://www.icnf.pt/imprensa/colheitamecanicanoturnanosolivais 
superintensivos). 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

Fase de obra e de exploração 

ECO18. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, 
nomeadamente: 

a) Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um fator 
mínimo de 1,25 e não em função do número dos exemplares abatidos (artigo 8.º do Decreto-Lei 
n.º 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 
30 de junho). De acordo com o fator de compensação (1,25) a aplicar à área de povoamentos de 
quercíneas afetada (3,8 ha), a área a compensar será de 4,8 ha (3,8 ha x 1,25 = 4,8 ha); 

b) De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos, multiplicado por um fator de 1,25. 

ECO19. A compensação deve ser assegurada através da constituição de áreas suficientes de plantação 
de sobreiros ou azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. Estas áreas e as 
compensações a executar devem reunir, pelo menos, os seguintes requisitos: 

a) Ter condições edafoclimáticas adequadas à espécie; 
b) Garantir a cativação dos terrenos até que sejam efetuadas todas as compensações, através de 

uma estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação existente na situação de 
referência. 

ECO20. Instalar 25 abrigos para francelho (Falco naumanii) e para rolieiro (Coracias garrulus) em ruína 
existente e já identificada na área de intervenção do projeto, a adaptar conforme o projeto de medidas 
compensatórias apresentado no Anexo 9, do Volume 3 do EIA. 

 

USOS DO SOLO 

Fase de obra 

US1. Balizar e salvaguardar na sua integridade física todos os exemplares arbóreos que se localizem 
próximo das áreas de intervenção, em particular azinheiras e sobreiros. A balizagem, enquanto medida 
preventiva e de proteção à não compactação do solo, deve ser realizada na linha de projeção horizontal 
da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou apenas na extensão voltada para o 
lado da intervenção. 
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SOCIOECONOMIA 

Fase prévia à obra e de obra 

SE1. Estabelecer um programa de informação à população sobre o projeto. 
SE2. Evitar o atravessamento dos núcleos urbanos por parte dos veículos pesados afetos à obra. Caso 
haja necessidade das viaturas pesadas passarem pelo centro das localidades, nomeadamente, Messejana, 
Aldeia dos Elvas, Panóias e Conceição, esse trajeto deve ser muito curto e efetuado à menor velocidade 
possível. 

Fase de obra 

SE3. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 
SE4. Utilizar, sempre que possível, mão-de-obra local na fase de construção beneficiando a população 
local. 
SE5. Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento de materiais, 
fornecimento de bens e serviços) a empresas da região. 

Fase de exploração 

SE6. Aquando da comunicação anual por parte dos proprietários à EDIA das culturas a instalar na área 
dos blocos de rega, deve esta informar que nas áreas próximas das habitações devem ser adotados 
outros usos do solo, que salvaguardem a paisagem e a saúde pública no que respeita à aplicação de 
produtos fitossanitários e emissão de ruído.  
SE7. Em caso de reclamações por parte das populações decorrentes do cumprimento desta medida, 
deve o proponente reequacionar a largura da faixa de proteção e apresentar outras medidas, caso 
necessário. 

 

SOLOS 

Fase de obra 

SOL1. A remoção dos solos deve ser reduzida ao mínimo, devendo ter lugar antes da utilização das 
áreas para atividades afetas à empreitada, de forma a prevenir a sua compactação. 

 

PAISAGEM 

Fase prévia à obra 

PAI1. Devem ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental), para que desta forma se possam limitar ações 
nefastas que são levadas a cabo por desconhecimento de regras de conduta perante os valores naturais e 
visuais no âmbito do fator Paisagem – vegetação, afloramentos rochosos, valores culturais (muros de 
pedra) e patrimoniais, entre outros. Deve também incluir as temáticas “espécies autóctones” e “espécies 
vegetais exóticas invasoras”. 

PAI2. Em todas as áreas sujeitas a intervenção e antes do início de qualquer atividade relacionada com 
a obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 
perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. 
Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente sinalizados, 
antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

PAI3. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, 
eventualmente, arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser 
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devidamente balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de 
proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção vertical da copa, sobre o terreno, 
do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado 
da intervenção. 

Fase de obra 

PAI4. Nas áreas a intervencionar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de forma 
a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua remoção física e à 
sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser executada durante a época de 
produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas as áreas a intervencionar e 
deve seguir as orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim. 

PAI5. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da 
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde 
liso e por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer 
outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

PAI6. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes 
das espécies autóctones ou naturalizadas, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas deverão 
ter até 2 m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas 
assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; devem ainda ser protegidas contra a 
erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e 
aplicável em função dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 

PAI7. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de 
todos materiais inertes que venham a ser utilizados na construção dos acessos e camadas ou “camas” de 
proteção das condutas, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo ser provenientes em caso 
algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a 
ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

PAI8. O planeamento e execução dos trabalhos deve considerar todas as formas disponíveis para não 
destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e pulverização, com o objetivo de 
reduzir os níveis de libertação de poeiras. São exemplos de boas práticas: a não utilização de máquinas 
de rastos; a redução das movimentações de terras em períodos de ventos que potenciem o levantamento 
e propagação das poeiras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade e ventos. 

PAI9. Deverá proceder-se à aplicação de todas as medidas de minimização possíveis no sentido de 
estabilização dos pavimentos dos acessos e restantes áreas, que não passe exclusivamente pelo uso, ou 
utilização, de água na redução significativa de formação de poeiras, dado que esta compromete a 
qualidade visual da vegetação e os níveis de produção das próprias culturas existentes. Deverá ser 
garantida a limpeza regular dos acessos e das diversas áreas afetas à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos 
e de equipamentos de obra. 

PAI10. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados. A recuperação 
inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos 
existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à 
regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

PAI11. Implementação do “Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI)” a apresentar e 
após aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo. 
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PAI12. Implementação do “Projeto de Integração Paisagística da “Estação Elevatória da Messejana” e do 
“Reservatório de Regulação”, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo. 

PAI13. Realizar a recuperação das áreas afetadas pela empreitada através da implementação do projeto 
de execução de Integração Paisagística/Arranjo de Espaços Exteriores que consta dos Projetos de 
Execução da Estação Elevatória e do Reservatório da Messejana, conforme apresentado no Volume 3 do 
projeto de execução. Do mesmo modo, deve proceder-se à recuperação da superfície, após enterramento 
das condutas e da rede dos ramais de rega. 

Fase de exploração 

PAI14. Manter a aplicação/execução do Plano de Manutenção elaborado no âmbito do “Projeto de 
Integração Paisagística da “Estação Elevatória da Messejana” e do “Reservatório de Regulação”, a 
apresentar e após aprovação, com acompanhamento técnico dos autores do mesmo. 

PAI15. Apresentação de “Relatório/Plano de Monitorização da Paisagem para as Alterações de 
Reconversão de Culturas e Estrutura Fundiária”, a elaborar por um especialista em Arquitetura Paisagista 
reconhecido nos documentos, que identifique as alterações ao nível estrutural e visual - padrão 
visual/cultural - da Paisagem, nomeadamente quanto à alteração dos modelos de produção agrícola, tipo 
de culturas utilizadas e eventuais alterações da estrutura fundiária. A sua apresentação deve incluir 
cartografia que ilustre comparativamente as alterações verificados nos períodos de tempo a considerar. A 
entrega do primeiro relatório deve ocorrer um ano após o início da exploração e revisto ao fim de 3 anos 
ou de outro período a propor que seja considerado pertinente/adequado ao propósito. 

 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase prévia à obra e de obra 

PAT1. Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar 
também garantida através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo 
registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de 
elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no 
caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral. 

PAT2. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra deve ser realizada a prospeção 
arqueológica sistemática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 
depósito de terras e, de acordo com os resultados obtidos, podem vir ainda a ser condicionadas, bem 
como das áreas que anteriormente não foram prospetadas ou que apresentaram visibilidade nula ou 
reduzida. 

PAT3. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, devem ser sinalizados e vedados 
todos elementos patrimoniais situados até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das 
infraestruturas; todos os restantes elementos situados até um limite máximo de 25 m devem ser 
sinalizados. Os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e 
sinalização tomar em consideração outros fatores como o elevado valor patrimonial e o estado de 
conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem utilizadas durante a execução do projeto. 

PAT4. Na fase anterior à obra, devem ser efetuadas sondagens arqueológicas mecânicas de 
diagnóstico, na área a afetar pela obra de construção nas ocorrências com interesse cultural n.º 1, n.º 3, 
n.º 7, n.º 12 e n.º 36. 

PAT5. Antes do início da obra, e em caso de afetação direta, efetuar o registo fotográfico, topográfico 
e elaborar de memória descritiva da ocorrência n.º 31, Horta do Félix. 
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PAT6. Deve ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 
de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. 

PAT7. O acompanhamento arqueológico da obra deverá estar consciente quanto à possibilidade de 
existência de contextos de pré-história antiga em três zonas identificadas com depósitos plistocénicos no 
estudo geomorfológico e geológico do EIA. 

PAT8. Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser 
efetuada a prospeção sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso nas áreas 
em que este apresentou anteriormente visibilidade nula ou reduzida. 

PAT9. O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado de modo efetivo continuado e direto por 
um arqueólogo, em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não 
sejam sequenciais mas simultâneas; os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão 
determinar a adoção de medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações 
arqueológicas, entre outras). A equipa de acompanhamento arqueológico deve integrar arqueólogos com 
experiência em contextos de pré-história antiga. 

PAT10. A equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra, em articulação com a EDIA 
e a DRC Alentejo, deverá procurar analisar, definir e delimitar áreas de exclusão de reconversão agrícola 
em regadio, tendo em vista a salvaguarda in situ, na fase de exploração, das ocorrências com 
significativo interesse cultural e/ou importância histórica e científica, nomeadamente nos casos, entre 
outras, da n.º 25, Minas do Moitinho, n.º 33, Pedra d’Anta 2, e n.º 34, Pedra d’Anta 1. 

Fase de obra 

PAT11. . As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos 
e áreas de depósito ou de empréstimo. 

PAT12. Após a desmatação deve ser realizada nova prospeção arqueológica sistemática das áreas que 
na fase de elaboração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula. 

PAT13. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida 
em regadio, realizada no âmbito do EIA, deve ser efetuada prospeção seletiva dos restantes 75%. 

PAT14. Devido à relativa proximidade das ocorrências patrimoniais n.º 4, n.º 15, n.º 21 e n.º 40 aos 
limites das intervenções no solo, será importante garantir, durante a empreitada, a conservação in situ de 
todas as construções (n.os 15, 21 e 40) e do potencial sítio arqueológico (n.º 4) situadas nas 
proximidades das infraestruturas a construir. 

PAT15. Concluídos os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do presente projeto, deve o 
proponente assegurar o envio à tutela do Património Cultural dos Relatórios Finais de Trabalhos 
Arqueológicos resultantes das minimizações efetuadas no âmbito deste projeto no prazo máximo de um 
ano. 

PAT16. As propostas de delimitação de áreas de exclusão de reconversão agrícola em regadio relativas 
a ocorrências com significativo interesse cultural e/ou importância histórica e científica, tendo em vista a 
respetiva salvaguarda in situ na fase de exploração, deverão constar no respetivos Relatórios Finais. 

PAT17. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deve o proponente 
enviar à tutela do Património Cultural uma listagem atualizada de todos os sítios arqueológicos 
inventariados que estabeleça a relação com os artigos matriciais onde estes se localizam. 
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Fase de exploração 

PAT18. A entidade gestora deve realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes 
ambientais e patrimoniais nas áreas que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que serão 
beneficiários do Bloco de Rega. 

PAT19. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas 
do projeto, deve ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para consulta a localização atualizada 
dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de 
todos os elementos patrimoniais identificados no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de 
construção. 

PAT20. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam 
alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, 
nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção dessas infraestruturas (e que não 
foram alvo de intervenção), a entidade gestora deve assegurar o acompanhamento arqueológico desses 
trabalhos e o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando 
aplicáveis. 

PAT21. Sempre que se venham a desenvolver ações de construção relativas à rede de rega terciária, 
deve ser fornecida ao respetivo promotor/beneficiário para consulta a localização atualizada dos 
elementos patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados no EIA, quer com os que se venham a identificar na anterior fase de 
construção do projeto, e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, 
quando aplicáveis. 

PAT22. A EDIA deverá informar os proprietários das parcelas onde foram identificadas ocorrências de 
interesse patrimonial da existência dos elementos patrimoniais existentes nas suas propriedades. 

PAT23. Nas parcelas onde os proprietários ou arrendatários venham a instalar a denominada rede 
terciária de rega, deve procurar-se ajustar o traçado deste sistema, de maneira a que este não intercete 
os sítios arqueológicos existentes na parcela. 

PAT24. Os proprietários, previamente à realização de atividades com impacte no solo numa envolvente 
de 100 m em torno de um elemento patrimonial, deverão fazer uma comunicação de intenção à EDIA e à 
DRC Alentejo, tendo em vista a minimização dos impactes que essas ações irão potencialmente gerar. 

PAT25. Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar 
a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio digital com a 
localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização 
específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com parecer da administração do 
Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras. 

PAT26. Caso se registe uma alteração substancial do uso do solo, nas áreas onde foram identificados 
vestígios arqueológicos, como o desenvolvimento de uma cultura intensiva de regadio, como escavações 
no terreno para a construção de reservatórios ou na escavação das valas para o sistema terciário de rega, 
deverão ser executadas sondagens arqueológicas de diagnóstico previamente aos trabalhos de alteração 
do uso do solo nas seguintes ocorrências patrimoniais: 

a) Sondagens mecânicas - n.º 4, Ribeira dos Olivais 1; n.º 6, Ribeira dos Olivais 2; n.º 8, Ribeira dos 
Olivais 5; n.º 9, Ribeira dos Olivais 6; n.º 10, Buena Madre 2; n.º 19, 
Gamitinha; n.º 24, Picão; n.º 26, Miguéis, e n.º 28, Ferraria; 

b) Sondagens manuais - n.º 29, Cerro dos Enforcados. 
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PAT27. Os resultados destas sondagens poderão determinar outras medidas de minimização, 
nomeadamente a intervenção em área. 

PAT28. Caso as ocorrências n.º 7, n.º 12 e n.º 36 venham igualmente a ser afetadas nesta fase, as 
áreas de afetação dos sítios deverão ser objeto de sondagens arqueológicas complementares de 
diagnóstico. 

PAT29. Para os conjuntos edificados com valor patrimonial existentes na área do bloco de rega deverá 
ser reduzida a densidade arbórea naquele setor para permitir a completa observação do edificado, ou 
criar uma zona de proteção com 50 m, designadamente para: o Monte Branco 1 (n.º 15), o Monte Branco 
2 (n.º 16), o Monte da Gamitinha (n.º 20), o Monte da Funcheirinha (n.º 21), o Monte da Duriana 1 
(n.º 22), o monte Duriana 2 (n.º 23) e o Monte da Cruz da Pedra (n.º 32). 

PAT30. Sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a 
implantação das condutas da rede de rega terciária por parte do respetivo promotor/beneficiário, ou se 
efetuem outros trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar-se o respetivo 
acompanhamento arqueológico. 

PAT31. Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios 
arqueológicos inéditos, a obra deve de imediato ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo ou o 
respetivo promotor/beneficiário obrigados a comunicar de imediato à administração do Património 
Cultural essa ocorrência, para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de 
minimização a implementar. 

Fase de desativação 

PAT32. Durante a fase desativação do projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento 
arqueológico. 

 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Fase de exploração 

AC1. No contexto da necessária resposta aos impactes das alterações climáticas deverão ser 
progressivamente implementadas medidas de mitigação (através da redução de emissões de GEE e a 
promoção de sequestro de carbono) e medidas de adaptação aos impactes, através do cumprimento das 
boas práticas agrícolas, como já referido. 

AC2. No que respeita às medidas de adaptação às alterações climáticas estas passam, sobretudo, pela 
própria gestão das culturas e das práticas agrícolas pelos beneficiários do perímetro de rega. Assim, a par 
da introdução ou melhoria do regadio que, por si só, constitui já uma medida de adaptação, deverão 
ainda ser consideradas as seguintes medidas: 

a) Ponderar alterar a calendarização das operações culturais, por exemplo antecipando a data da 
sementeira ou plantação; 

b) Implementar tecnologias que permitam o armazenamento da água da chuva e a conservação da 
água no solo; 

c) Utilizar pastagens que privilegiem a consociação de diversas espécies. 

AC3. Manutenção de regadios sustentáveis (com recurso a tecnologias mais eficientes, dando 
prioridade nomeadamente aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento de outros métodos menos 
eficientes) por forma a evitar consumos excessivos de água e a erosão dos solos. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

150 

AC4. Promover a gestão eficiente da água, com a estimativa mais precisa das necessidades de rega 
das culturas atempadamente nos novos sistemas de rega, escolha de ciclos de culturas adequados ao 
longo das campanhas e o desenvolvimento da agricultura de precisão. 

AC5. Utilizar preferencialmente as culturas melhor adaptadas ao clima mediterrânico tendo ainda em 
conta as variedades com melhor adaptação às mudanças do clima e aos eventos extremos. Neste âmbito, 
deverá ser acautelada a exigência da água necessária para as culturas a adotar. 

AC6. Restabelecer as condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos, 
intervenções na melhoria nas condições de escoamento e caudais de cheia e a adoção de práticas de 
conservação do solo direcionadas para o controlo da erosão do solo. 

AC7. Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) dos concelhos de Aljustrel e Ourique. 

 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 
 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEOS 

Na fase de exploração deve ser implementado um programas de monitorização, devendo ser avaliada a 
necessidade da sua revisão em função dos resultados que vierem a ser obtidos ao longo da vida útil do 
projeto no que concerne à caracterização qualitativa dos recursos hídricos. 

Os resultados do programa de monitorização devem ser apresentados em formato digital editável (.xls) e 
mediante um relatório anual que contenha uma avaliação dos dados coligidos nesse período, bem como a 
verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa de cada 
estação de amostragem com análise de tendência. 

A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior à 
fase de construção (caracterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma 
amostragem imediatamente antes do início da fase de exploração do projeto. 

O programa de qualidade da água pode ser revisto, de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados 
obtidos. Até à apresentação de proposta de revisão do programa de monitorização a implementar, 
mantém-se em vigor a versão anteriormente aprovada. 

De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das 
normas de qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de 
implementação de medidas adequadas e sujeitas a aprovação prévia. 

A determinação laboratorial dos parâmetros físico-químicos deverá seguir os métodos, precisão e limites 
de deteção estipulados no Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho, devendo esta informação ser 
igualmente reportada. 

Aquando da atribuição dos Títulos de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH) poderão ser estipuladas 
condicionantes a cumprir em matéria de monitorização da qualidade da água. 

Recursos hídricos subterrâneos 

Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos de acordo com o previsto no 
“Programa Global para a Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos do EFMA – Fase de 
exploração”. 

Deverá ser evitada a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos em estruturas como poços. Sendo 
estruturas que não possuem qualquer tipo de proteção, como se pode observar no registo fotográfico dos 
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pontos propostos para a monitorização (Capítulo 8.1 do Relatório Síntese do EIA, páginas 8-5 e 8-6), 
estão sujeitas a ações que de alguma forma enviesam os dados da qualidade da água subterrânea. 

Assim, para a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos deverão ser executados três piezómetros, 
dentro da área beneficiada: um na massa de água subterrânea da Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da 
Bacia do Sado; e dois na massa de água subterrânea da Zona Sul Portuguesa da Bacia do Sado. 

Os piezómetros deverão ter profundidade variável até à intersecção com o nível freático, com 
revestimento em PVC com diâmetro de 140 mm, devendo ser equipados com uma estrutura de proteção 
(caseta) e possuir uma tampa de proteção no bocal da captação, tampa essa que deverá permitir o 
acesso ao furo para realização das amostragens tanto dos parâmetros de qualidade como da piezometria. 
Na tampa da caseta deverá ser inserida uma placa identificativa do piezómetro. 

Recursos hídricos superficiais 

Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos superficiais de acordo com o previsto no 
“Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais para o Sistema Alqueva-Pedrógão e Rede 
Primária de Rega”, e no “Plano Global para Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais do EFMA – 
Fase de Exploração”. Assim, as amostragens devem ser realizadas nos pontos constantes da tabela 
seguinte (coordenadas aproximadas no sistema PT-TM06/ETRS89). 

 

Tabela 2 – Pontos de monitorização das águas superficiais. 

Pontos de monitorização 
Código da massa 

de água 
X 

(m) 
Y 

(m) 

Ribeira da Messejana a montante do regadio PT06SAD1338 -10005,41 -202638,98 

Ribeira da Messejana a jusante do regadio PT06SAD1338 -12226,58 -200964,91 

Ribeira dos Miguéis a jusante do futuro regadio PT06SAD1357 -11634,63 -208663,14 

Ribeira da Ferraria a montante do futuro regadio PT06SAD1357 -9688,46 -208554,01 

Ribeira da Ferraria/Barranco dos Cabeletes a jusante 
do futuro regadio PT06SAD1357 -15141,35 -209291,77 

Rio Sado, a jusante da albufeira do Monte da Rocha e 
a montante da confluência com a ribeira da Ferraria 

PT06SAD1353 -16330,18 -211843,82 

 

AVIFAUNA 

Integrar o presente projeto no Programa Global para a Monitorização da Avifauna do EFMA, o qual 
encontra-se em implementação em vários projetos do EFMA, devendo o mesmo incluir os seguintes 
aspetos: 

• Implementação de Plano de Monitorização de Aves Estepárias na área do projeto, com o 
objetivo de determinar o impacte decorrente da alteração dos habitats sobre as comunidades de 
aves, particularmente as espécies estepárias; 

• Toda a área de implantação do projeto deve ser considerada; 
• A monitorização deve ter início na fase prévia à construção e abranger, no mínimo, um ciclo 

anual, que inclua as diferentes épocas fenológicas e as épocas mais favoráveis à observação de 
cada espécie alvo. A monitorização deve realizar-se anualmente durante toda a fase de 
construção, e na fase de exploração, realizar-se anualmente, durante um período mínimo de 3 
anos, após a instalação das culturas, sendo crucial que todas as amostragens abranjam ciclos 
fenológicos completos; 

• Tendo em conta as espécies observadas durante o trabalho de campo e/ou cuja presença é 
considerada potencial na área de estudo, deve ter-se especial atenção às seguintes espécies: 
francelho (Falco naumanni), chasco-ruivo (Oenanthe hispanica), águia-caçadeira (Circus 
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pygargus), rolieiro (Coracias garrulus), alcaravão (Burhinus oedicnemus), sisão (Tetrax tetrax), 
a abetarda (Otis tarda) e calhandra-real (Melanocorypha calandra); 

• Os resultados obtidos no plano a implementar têm por objetivo possibilitar a adoção de uma 
gestão adaptativa, permitindo assim uma abordagem proativa sobre a necessidade de adicionar 
ou rever medidas e programas, num processo de avaliação e melhoria contínua. 
Mediante os resultados obtidos na fase prévia à construção, deverão ser definidas medidas de 
minimização, dirigidas para a implementação e gestão de culturas agrícolas. 
Os resultados obtidos na fase de exploração deverão ser apresentados em relatórios anuais, no 
mínimo durante 3 anos após a implementação das culturas; 

• No final do programa de monitorização, o último relatório deverá fazer uma revisão geral de 
todo o trabalho de monitorização que se desenvolveu ao longo desse período, comparando os 
resultados obtidos com os impactes esperados. 

 

SOLOS 

Integrar o presente projeto no Programa Global para a Monitorização dos Solos do EFMA, o qual 
encontra-se em implementação em vários projetos do EFMA. 
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Localização dos blocos de rega na envolvente próxima da área de estudo 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 
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Enquadramento da localização de implantação do projeto do Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do 

Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana em relação aos projetos de rega vizinhos 
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Rede viária na região em estudo 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 
 

 
Rede viária. Caminho de acesso ao reservatório de regulação da Messejana. 

[Fonte: EIA do "Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana"] 
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Pareceres das entidades consultadas 

Parecer da Águas Públicas do Alentejo, S.A. (AgdA) 

Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) 

Parecer da E-Redes 

Parecer da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 
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Marina Barros

De: João Matos <joao.matos@ADP.PT>

Enviado: 5 de agosto de 2021 17:27

Para: Geral APA

Cc: Marina Barros; Simone Ferreira Pio; João Maurício

Assunto: 1733/ADM-SE/2021 - RE: Solicitação de emissão de parecer específico | Processo de 

Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3415 | Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à 

albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana - Nº 

S044729-202107-DAIA.DAP

Anexos: 1733_ADM-SE_2021.pdf; A3_Planta.jpg; Shp_Dt73_PCentral.zip

N/ Ref.ª: 1733/ADM-SE/2021 
Data: 05.08.2021 
 
 
Exmos. Srs. 
 
De acordo com o solicitado no vosso ofício S044729-202107-DAIA.DAP, serve o presente para remeter o parecer 
elaborado pela AgdA – Águas Públicas do Alentejo, S.A., relativo ao Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 
3415. 
 
Qualquer esclarecimento que entendam como necessário por favor não hesitem em contactar-nos. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 

João Matos 

Sustentabilidade Empresarial 

 
 

Rua Dr. Aresta Branco nº51 | 7800-310 Beja | Tel. Geral: 284101100 | Tel.: 284101146 | Fax.: 284101199 | www.agda.pt 
 

 
 
Tenha uma EcoAtitude. Imprima este e-mail apenas se necessário. 
Esta mensagem e os ficheiros anexos podem conter informação confidencial ou reservada. Se, por engano, receber esta mens
remetente e que elimine a mensagem e ficheiros anexos sem os reproduzir. 
This message and any files herewith attached may contain confidential or privileged information. If you receive this message 
delete this message and any files attached without copying them in any way 
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De: Expediente Geral <geral@apambiente.pt>  
Enviada: 13 de julho de 2021 11:06 
Para: AgdA - Geral <geral.agda@ADP.PT>; grbja@infraestruturasdeportugal.pt; JOSECARVALHO.MARTINS@E-
REDES.PT; recursos.geologicos@dgeg.gov.pt 
Cc: patricia.fale@dgeg.gov.pt 
Assunto: Solicitação de emissão de parecer específicoProcesso de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3415Projeto: 
Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana - Nº S044729-
202107-DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00058.2021# 
 
 

Exmo/a. Sr/a. 

 

Remete-se em anexo o ofício S044729-202107-DAIA_DAP para os efeitos aí previstos. 

 

Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será enviada em papel, de modo a 

reduzir os respetivos consumos. 

 

Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 

de Abril, na sua redação atual, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da 

trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico 

tratamento. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Secretariado do Departamento de Avaliação Ambiental 

 

 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 

2610-124 Amadora 

(+351) 214728200 

apambiente.pt 
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Marina Barros

De: Gestão Regional de Beja <grbja@infraestruturasdeportugal.pt>

Enviado: 5 de agosto de 2021 16:53

Para: Geral APA

Cc: Marina Barros

Assunto: Solicitação de emissão de parecer específico - Processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental n.º 3415 - Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da 

Rocha e do Bloco de Rega da Messejana

Anexos: carta EIA circuito hidraulico Albufeira Monte Rocha - Messejana.pdf

Exmo. Senhor 
Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 
Nuno Lacasta 
 
 
 
Junto se envia a V.ª Ex.ª carta saída D.2021.2479110 de 04/08/2021, no âmbito do assunto acima identificado. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
Luís Pinelo  
 
Gestão Regional de Beja e Faro 

Largo da Estação nº 17  
7800-132 Beja - Portugal 
T (+351) 21 28 79 000 ∙ F (+351) 284 163 359 
grbja@infraestruturasdeportugal.pt 
 
Rua do Alportel, 104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 ∙ F +351 289 870 605 
grfar@infraestruturasdeportugal.pt 

 

 

www.infraestruturasdeportugal.pt 
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE  

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são 
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deverá usar, distribuir ou copiar este correio eletrónico, 
devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É 
estritamente proibido o uso, a distribuição, a cópia ou 
qualquer forma de disseminação não autorizada deste 
correio eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio 
eletrónico por engano, por favor reenvie-o juntamente 
com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A 
Infraestruturas de Portugal, SA. agradece a sua cooperação.  

Unauthorized disclosure, or copying of this 
communication, or any part thereof, is strictly 
prohibited and may be unlawful. If you have 
received this e-mail in error, please return the e-
mail and attachments to the sender and delete 
the e-mail and attachments and any copy from 
your system. Infraestruturas de Portugal, SA. 
thanks you for your cooperation.  

Sede Social | Head Office Praça da Portagem ∙ 2809-013 
Almada ∙ Portugal  

NIPC | Tax ID 503 933 813  

 

 
Dê o seu contributo para a sustentabilidade. Imprima o estritamente necessário e a preto e 

branco.  
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Gestão Regional de Beja e Faro 

Largo da Estação nº 17 
7800-132 Beja - Portugal 
T +351 21 28 79 000· F +351 284 163 359 
grbja@infraestruturasdeportugal.pt 
  
Rua do Alportel,104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 · F +351 289 870 605 

grfar@infraestruturasdeportugal.pt  

 

Remetido para correio eletrónico: 

 geral@apambiente.pt 

 

C/c: Exmª Senhora  Marina Barros  

marina.barros@apambiente.pt 

 

 Exmº Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.  

Nuno Lacasta  

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 
2610-124 Amadora 

 

 

 

 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE ANTECEDENTE 
NOSSA 
REFERÊNCIA 

SAÍDA DATA 

S044729-202107-

DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00058.2021

13-07-2021 P.2021.349301 D.2021.2461040 D.2021.2479110 04/08/2021 

      

Assunto: Solicitação de emissão de parecer específico 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3415 
Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e 
do Bloco de Rega da Messejana 

A APA, através do ofício com ref.ª S044729-202107-DAIA.DAP -DAIA.DAPP.00058.2021 de 13-

07-2021, informou que se encontra a decorrer o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

n.º 3415 relativo ao projeto “Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha 

e do Bloco de Rega da Messejana”, e solicitou à Infraestruturas de Portugal (IP, S.A.) a emissão 

de parecer sobre o projeto em causa. Apreciados os documentos disponibilizados em 

https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3415 e efetuada a análise à rede rodoferroviária, 

sob jurisdição destes Serviços na zona objeto de estudo, importa referir que:   

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Considerando as infraestruturas rodoferroviárias sob responsabilidade da I.P., esclarece-se que a 

área abrangida pelo Plano é servida por rede rodoviária e ferroviária. 

No âmbito da Rede Viária, as referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN) deverão respeitar 



  

 

 

 

   

Sede 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA 
Praça da Portagem · 2809-013 ALMADA · Portugal 
T +351 212 879 000 · F +351 212 951 997 
ip@infraestruturasdeportugal.pt · www.infraestruturasdeportugal.pt 

NIPC 503 933 813 
Capital Social 8.826.750.000,00€ 

IP
.M

O
D

.0
06

 |V
02

 
“

P
ar

a 
m

ai
or

 e
fic

iê
nc

ia
, a

 IP
 im

pr
im

e 
a 

pr
et

o 
e 

br
an

co
”

 

2.5

a identificação, hierarquização e nomeação exposta no Plano Rodoviário Nacional (PRN), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 

19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela Lei n.º 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 

182/2003, de 16 de Agosto, no âmbito do qual a RRN é constituída pela Rede Nacional 

Fundamental (Itinerários Principais-IP) e pela Rede Nacional Complementar (Itinerários 

Complementares-IC e Estradas Nacionais-EN). 

O PRN integra uma outra categoria de estradas, as “Estradas Regionais (ER)”, as quais, de 

acordo com o artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, asseguram as comunicações 

públicas rodoviárias do continente com interesse supramunicipal e complementar à RRN, de 

acordo com a Lista V anexa ao citado Decreto-Lei. 

Para além das estradas da RRN e Estradas Regionais há ainda a referir as estradas não incluídas 

no PRN, “estradas nacionais desclassificadas”, as quais manter-se-ão sob jurisdição da IP até 

integração na rede municipal, mediante celebração de acordos de mutação dominial entre a IP e 

as Câmaras Municipais. 

Esta distinção, entre as estradas que se encontram desclassificadas pelo PRN mas que se 

mantêm sob jurisdição da IP, SA e as desclassificadas que já se encontram entregues ao respetivo 

município. 

De salientar ainda, a publicação da Lei n.º 34/2015, de 27 de Abril de 2015, que aprova o novo 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), em vigor desde 26 de julho de 

2015, cujo âmbito de aplicação se estende também às estradas regionais (ER) e às estradas 

nacionais (EN) desclassificadas, ainda não entregues aos municípios. 

O novo Estatuto revoga, para além da Lei n.º 2037, de 19 de Agosto de 1949 (anterior Estatuto), 

os diplomas mencionados no artigo 5.º da Lei n.º 34/2015. 

Refira-se que as zonas de servidão non aedificandi aplicáveis à Rede Rodoviária Nacional, 

Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas, estão definidas nos artigos 32.º da 

supracitada Lei.  

Das novas disposições legais em matéria de proteção da rede rodoviária decorrentes do EERRN, 

salienta-se o papel da IP enquanto Administração Rodoviária e consequentes poderes de 

autoridade pública na área de jurisdição rodoviária (artigo 41º, 42º e 43.º), isto é, a área abrangida 
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3.5

pelos bens do domínio público rodoviário do Estado, cuja composição abrange as estradas a que 

se aplica o EERRN, bem como as zonas de servidão rodoviária e a designada zona de respeito.  

Esta zona de respeito, definida no artigo 3º, alínea vv) do EERRN, compreende “…a faixa de 

terreno com a largura de 150 m para cada lado e para além do limite externo da zona de servidão 

non aedificandi, na qual é avaliada a influência que as atividades marginais à estrada podem ter 

na segurança da circulação, na garantida da fluidez de tráfego que nela circula e nas condições 

ambientais e sanitárias da sua envolvente.”  

Assim, as operações urbanísticas em prédios confinantes e vizinhos das infraestruturas 

rodoviárias sob jurisdição da IP estão sujeitas às limitações impostas pela zona de servidão non 

aedificandi e, se inseridas em zona de respeito, a parecer prévio vinculativo desta empresa, nos 

termos do disposto no artigo 42.º n.º 2 alínea b) do EERRN.   

Para a rede ferroviária, salienta-se já que, nos processos de formação e dinâmica do plano, 

deverão ser tidos em conta os seguintes aspetos: 

•  O regime de proteção a que a rede ferroviária está sujeita, definido pela legislação em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 276/2003, de 4 de novembro, relativo ao 

domínio público ferroviário; 

•  O Decreto-Lei n.º 568/99, de 23 de dezembro, que aprova o Regulamento de 

passagens de nível. 

 

2. ANÁLISE DOS ELEMENTOS APRESENTADOS - REDE RODOVIÁRIA E INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS 

REDE RODOVIÁRIA 

De acordo com o PRN em vigor (PRN 2000), a Rede Rodoviária existente, na área de estudo, é 

constituída por Estradas da Rede Rodoviária Nacional (RRN), designadamente da Rede Nacional 

Complementar: Itinerário Complementar (IC1), Estradas Nacionais (EN263), por Estradas 

Nacionais Desclassificadas (EN261-4); 

As zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade, aplicáveis às tipologias rodoviárias atrás 

mencionadas, estão definidas nos artigos 32.º e 33.º, respetivamente, da Lei n.º 34/2015 de 27 de 

abril.  
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4.5

 

Para além destas servidões legais, nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 42º do 

novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), as obras e atividades que 

decorram na zona de respeito à estrada, nos termos em que se encontra definida no artigo 43º, 

estando sujeitas a parecer prévio vinculativo da administração rodoviária, nas condições 

requeridas pelo mesmo. 

 

Ainda se reforça que todas as restantes vias presentes na área de estudo, não classificadas em 

sede de PRN2000, e transferidas para a autarquia, pertencem ao património viário municipal. 

Do ponto de vista da salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade desta empresa, o 

EERRN, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, regula a proteção das estradas nacionais 

e regionais constantes do Plano Rodoviário Nacional (2000) e respetivas faixas envolventes, 

fixando, também, as condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e as de exercício 

das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e conservação, bem como das estradas 

nacionais desclassificadas, isto é, não classificadas no PRN, mas ainda sob jurisdição da IP, e 

das ligações à rede rodoviária nacional, em exploração à data da entrada em vigor do novo 

Estatuto.  

 

Na planta de condicionantes, pelo menos no IC1 não está representada a Zona non aedificandi e, 

nas restantes estradas representadas, é impercetível. Deverá ser clarificada a sua representação. 

Do mesmo modo, o label com o nome das estradas deverá estar representado, facilitando a leitura 

e a georreferenciação do local;  

 

Como nota mais geral, indica-se que a paginação do índice do relatório síntese não corresponde 

à paginação real; 

 

Na página 3-14 do relatório síntese, deverá ser feita uma clarificação de que a EN261-4 é uma EN 

desclassificada no PRN2000, bem como em todas as outras referências à mesma; 

Rede Ferroviária 

Identificam-se, na área do plano (figura 1), as seguintes infraestruturas ferroviárias: Linha do 

Alentejo. 

É de referir que a infraestrutura tem os seus regimes de proteção definidos nos diplomas de 
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5.5

proteção do Domínio Público Ferroviário já mencionados, bem como as servidões associadas. 

 

Vertente ambiental 

Da análise aos elementos disponibilizados no seguimento do desenvolvimento dos Estudos 

Ambientais do projeto em estudo informamos que, relativamente à vertente ambiental, as 

preocupações da IP, S.A. se relacionam, sobretudo, com a possibilidade do acréscimo dos níveis 

de ruído ambiente em resultado do projeto em análise, e com o seu impacte nos recetores 

localizados junto das infraestruturas rodoferroviárias sob jurisdição destes Serviços.  

 

Através da análise aos elementos disponibilizados, não se afigura que este projeto venha a induzir 

impactes negativos nos recetores localizados junto da via sob jurisdição da IP, S.A.. Contudo, 

salvaguarda-se que caso esse cenário se venha a verificar, as eventuais medidas de minimização 

a adotar em consequência do acréscimo nos níveis de ruído ambiente, decorrente do projeto, 

serão da inteira responsabilidade do seu promotor. 

3. CONCLUSÃO  

 

Face ao exposto, considera-se que o projeto deverá ter em atenção as informações constantes no 

presente parecer e efetuar as alterações requisitadas, emitindo-se, assim, parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Gestor Regional 

 

 

 

Luís Pinelo
(Ao abrigo da subdelegação de competências conferida 

pela Decisão DRP/01/2019) 

 

 

(LP/MR) 

Assinado de forma digital 
por LUÍS ANTÓNIO 
SERRANO PINELO 
Dados: 2021.08.05 16:36:08 
+01'00'
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Marina Barros

De: JOSÉ CARVALHO MARTINS <JOSECARVALHO.MARTINS@E-REDES.PT>
Enviado: 6 de agosto de 2021 19:15
Para: Geral APA; Marina Barros
Cc: LUÍS MANUEL ALVES; FRANCISCO CRAVO BRANCO; NINA CLEMENTE
Assunto: Circuito Hidráulico de ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega 

da Messejana (Conc. Aljustrel e Ourique)
Anexos: 2021-06-06_Carta 52-2021_DAPR_E-REDES [Parecer EIA].pdf; Hidro Mte Rocha-

Messejana [Anexo da Carta].pdf; Hidro Mte Rocha-Messejana.dwg

Importância: Alta

Destinatário: Presidente do Conselho Diretivo da 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

Vossa referência: S044729-202107-DAIA.DAP | DAIA.DAPP.00058.2021 | AIA nº 3415| 13-07-2021 

Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana 

Localização: União das freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos e a freguesia da Messejana, Concelho de Aljustrel e 

União das freguesias de Panóias e Conceição, Concelho de Ourique 

Proponente: EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. 

 

Exmo. Senhor Presidente do Conselho Diretivo da APA 

Em resposta à solicitação de Vossas Exas., enviamos por este meio a Carta com a Ref.ª 52/21/D-DAPR de 06/08/2021

e os respetivos Anexos, na qual se encontra expresso o Parecer da E-REDES sobre o referido Projeto. 

Nota - Os tempos de Covid-19 que atravessamos impõem-nos novas formas de interação, que reduzam ao estritamente 

necessário os contatos presenciais. Enquadram-se neste âmbito as formas tradicionais de comunicação via postal, pelo que 

privilegiaremos as formas de comunicação à distância, designadamente a comunicação eletrónica, em detrimento da deslocação 

aos postos de correio, o que, pensamos, vai também de encontro à atuação das diversas entidades dispersas pelo nosso país. 

Manifesto a minha disponibilidade para quaisquer esclarecimentos que considerem necessários. 

Melhores cumprimentos, 

José Carvalho Martins 

 

 

 
  JOSÉ CARVALHO MARTINS 
  E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. 
  ASSESSORIA 
 
  R. Camilo Castelo Branco, 43 
  Tel: (+351) 936113233  
 
  e-redes.pt  

 

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE:  

Esta mensagem e os ficheiros em anexo podem conter informação confidencial e/ou privilegiada, que não deverá ser divulgada, copiada, 

gravada ou distribuída, nos termos da lei vigente. 

Se recebeu esta mensagem por engano, pedimos que não divulgue nem faça uso desta informação. Agradecemos que avise o remetente da 

mesma, por correio eletrónico, e apague este e-mail do seu sistema.  
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CONFIDENTIALITY NOTICE:  

This message and the attached files may contain confidential and/or privileged information, which should not be disclosed, copied, saved or 

distributed, under the terms of current legislation. 

If you have received this message in error, we ask that you do not disclose or use this information. Please notify the sender of this error, by 

email, and delete this message from your device.  

 

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:  

Este mensaje y los archivos adjuntos pueden contener información confidencial y/o privilegiada, que no deberá ser divulgada, copiada, 

guardada o distribuida de acuerdo al cumplimiento de la ley vigente. 

Si ha recibido este mensaje por error, le pedimos que no divulgue o haga uso de esta información. Le agradecemos que notifique el error al 

remitente enviándole un correo electrónico y elimine este email de su dispositivo.  



 

  

E-REDES - Distribuição de Eletricidade, S.A. 
Sede Social: Rua Camilo Castelo Branco, 43, 1050-044 Lisboa – Portugal 
Matrícula na CRC e NIPC 504394029 Capital Social: 200 019 175 Euros 

 

 

 

 

 

 

 

Sua referência Sua comunicação Nossa referência Data 

S044729-202107-
DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00058.2021 

AIA nº 3415 

13-07-2021 Carta/52/2021/DAPR 06-08-2021 

 

 
Assunto: Circuito Hidráulico de ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana (Conc. 
Aljustrel e Ourique) 
 
Exmo. Senhor 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou 
previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), interfere com infraestruturas 
elétricas de Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) 
e concessionadas à E-REDES. 

A área do referido EIA é atravessada pelos traçados aéreos de diversas Linhas de Média Tensão a 30 kV: (1) ”LN 

0201L3008842” (AP1-PT de serviço particular“); (2) “LN 0201L3008822 Montes de João Vaz” (AP26-AP28); (3) “LN 0201L3008824” 
(AP4-PT de distribuição “PT 0201D30100 Olival do Crato”); (4) “LN 0211L30083 SE Aljustrel - Odemira” (AP69-PS referente ao posto de 
seccionamento de distribuição “PS 0201P30138 E.N. 263”, PS-AP121); (5) “LN 0211L30083H9” (Apoio de derivação APD87-PT de 
distribuição “PT 0201D30029 Aguentinha do Campo”); (6) “LN 0211L30083H8” (Apoio de derivação APD103-PT de distribuição “PT 
0201D30009 Aldeia dos Elvas”); (7) “LN 0211L30083M3” (Apoio de derivação APD113-PT de distribuição “PT 0212D30098 Herdade do 
Reguengo”); (8) “LN 0211L30083Z8” (Apoio de derivação APD5-PT de distribuição “PT 0212D30158 Malha Ferro”); (9) “LN 0212L30083C3 
Torre Vã” (Apoio de derivação APD115-AP4”); (10) “LN 0211L30083D5” (Apoio de derivação APD113-PT de distribuição “PT 0201D30049 
Monte Serro (Telecel)”); (11) “LN 0212L30083V1” (AP7-PT de distribuição “PT 0212D30141 Horta do Félix”); (12) “LN 0212L30083Y5” 
(AP5-PT de distribuição “PT 0212D30103 Monte Penilhos”); (13) “LN 0212L30083X3 Barragem do Monte da Rocha” (AP22-PT de serviço 
particular); (14) “LN 0212L30083Y6 Monte Arrábida” (Apoio de derivação APD25-AP4); (15) “LN 0212L30083Y7” (Apoio de derivação 
APD4-PT de serviço particular); (16) “LN 0212L30083H0 Estação 008 S3 – Monte do Brejo (Optimus)” (AP6-AP7); (17) “LN 
0212L30083H1” (AP6-PT de serviço particular); (18) “LN 0211L30083ZK” (Apoio de derivação APD6-PT de distribuição “PT 0212D30174 
PT 0212D30174 Monte Cruz da Pedra”); (19) “LN 0211L30083ZO” (Apoio de derivação APD8-PT de distribuição “PT 0212D30182 Montes 
Brejo e Penilhos”); (20) “LN 0212L30083G3” (AP2-PT de distribuição “PT 0212D30041 Conceição”); (21) “LN 0212L30083F9 Mota e 
Companhia (Pedreiras)” (AP14-AP20); (22) “LN 0211L30083G2” (Apoio de derivação APD17-PT de distribuição “PT 0212D30031 Quinta 
do Valadão”) (conforme Planta em Anexo). 

Refere-se a existência de projetos de investimento de natureza estruturante, previstos desenvolver na expansão da rede de 
média tensão (conforme zonas “a tracejado”, indicadas na Planta em Anexo). 

Verifica-se também, que sobre a linha que delimita a área do EIA, encontram-se estabelecidos dois postos de transformação de 
distribuição (“PT 0212D30005 Panóias” e “PT 0212D30169 Rua das Escolas (Panóias)”) (conforme Planta em Anexo). 

Ainda na área do EIA, encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram 
representados na Planta em Anexo). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 

 Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9 

Zambujal 

2610-124 AMADORA 
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Fax:220 012 98 8 

 

 



 

  

Nossa referência 

 

Data 

 

Pág. 

 Carta/52/2021/DAPR 06-08-2021 2 
 

Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da 
E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 
máxima de 10%, o mais curtos possível e sem curvas acentuadas, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião 
com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15mx15m; (v) não consentir, 
nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 
mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece 
o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 
 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira
Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)

Posto de Transformação de Distribuição

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Área de Estudo

Projetos Previstos de Linhas a Construir

Linha 30kV Aérea 

Posto de Seccionamento

do Monte da Rocha e Bloco de Rega da

PT 0212D30103 MONTE PENILHOS

PT 0212D30143 MONTE DA ARRÁBIDA

PT 0212D30005 PANÓIAS

PT 0212D30182 MONTES BREJO E PENILHOS

PT 0212D30174 MONTE CRUZ DA PEDRA
PT 0212D30172 MONTE DA GAMITA

PT 0212D30041 CONCEIÇÃO

PT 0212D30098 HERDADE DO REGUENGO

PT 0201D30049 MONTE SERRO (TELECEL)

PT 0201D30009 ALDEIA DOS ELVAS

PT 0201D30029 AGUENTINHA DO CAMPO

Aljustrel

Ourique
Castro Verde

LN 0201L30088 TRA31 SE ALJUSTREL - ALVALADE

LN 0201L3008824 TRA1 OLIVAL DO CRATO

LN 0212L30083X3 TRA11 BARRAGEM DO MONTE DA ROCHA

PS 0201P30138 E.N. 263

LN 0201L3008822 TRA8 MONTES DE JOÃO VAZ

LN 0211L30083 TRA143 SE ALJUSTREL - ODEMIRA

LN 0212L30083C3 TRA1 TORRE VÃ

LN 0211L30083 TRA14 SE ALJUSTREL - ODEMIRA

LN 0212L30083J4 TRA5 PANÓIAS
LN 0212L30083V1 TRA3 HORTA DO FÉLIX

LN 0212L30083Y6 TRA6 MONTE ARRABIDA

LN 0212L30083H0 TRA2 ESTAÇÃO 008 S3 - MTE DO BREJO (OPTIMUS)
LN 0212L30083G3 TRA1 CONCEIÇÃO

LN 0212L30083F9 TRA9 MOTA E COMPANHIA (PEDREIRAS)

Messejana

Santiago do Cacém

Odemira

PT 0201D30100 OLIVAL DO CRATO

PT 0212D30141 HORTA DO FÉLIX

PT 0212D30169 RUA DAS ESCOLAS (PANÓIAS)

PT 0212D30031 QUINTA DO VALADÃOPT 0212D30158 MALHA FERRO

Limite do Concelho

AP54AP1
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AP26
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AP4

AP69
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AP87
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AP121
AP115
AP3

AP4

AP5
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AP17
AP20

AP2

AP6
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Marina Barros

De: Maria Leonor Camilo Sota (DGEG) <leonor.sota@dgeg.gov.pt>

Enviado: 5 de agosto de 2021 17:45

Para: Geral APA

Cc: Marina Barros

Assunto: Solicitação de emissão de parecer específico - Processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental n.º 3415Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da 

Rocha e do Bloco de Rega da Messejana - Nº S044729-202107-DAIA.DAP 

#PROC:DAIA.DAPP.00058.202

Anexos: S044729-202107-DAIA_DAP.pdf; Parecer DGEG AIA 3415 circuito hid. bloco rega 

Messejana ago 2021_signed.pdf

Exmos. Senhores 

 

Na sequência da V. solicitação, junto remetemos o parecer desta Direção-Geral relativamente ao processo AIA nº 

3415. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Leonor Sota 
Coordenadora da equipa de SIG e Ordenamento 

 
 

Av. 5 de Outubro, 208  

1069 - 203 Lisboa 

Telf. 217922800 

leonor.sota@dgeg.gov.pt 

www.dgeg.gov.pt 

 
Nota: De acordo com o n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o 

mesmo valor da trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico tratamento. 

 

 

De: Expediente Geral <geral@apambiente.pt>  

Enviada: 13 de julho de 2021 11:06 

Para: geral.agda@adp.pt; grbja@infraestruturasdeportugal.pt; JOSECARVALHO.MARTINS@E-REDES.PT; RG Minas 

<rg.minas@dgeg.gov.pt> 

Cc: Patricia Maria Fale (DGEG) <patricia.fale@dgeg.gov.pt> 

Assunto: Solicitação de emissão de parecer específicoProcesso de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3415Projeto: 

Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana - Nº S044729-

202107-DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00058.2021# 

 

 

 

Exmo/a. Sr/a. 

 

Remete-se em anexo o ofício S044729-202107-DAIA_DAP para os efeitos aí previstos. 

 Aviso de segurança da DGEG: Este é um email externo. Por favor, não clique em links nem abra anexos, a não 

ser que conheça o remetente e saiba que o seu conteúdo é seguro. 
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Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será enviada em papel, de modo a 

reduzir os respetivos consumos. 

 

Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 

de Abril, na sua redação atual, a correspondência transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da 

trocada em suporte de papel, devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico 

tratamento. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Secretariado do Departamento de Avaliação Ambiental 

 

 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 

2610-124 Amadora 

(+351) 214728200 

apambiente.pt 



 
 

 

 

 Rua da Murgueira, 9/9ª – Zambujal 

Ap. 7585 – 2610-124 Amadora 

Tel: (351)21 472 82 00 Fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt – http://apambiente.pt 

 

 

 

 

 

 

 
S/ referência Data N/ referência Data 

  Ofic. Circ.  

  
S044729-202107-DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00058.2021 
13/07/2021 

Assunto: Solicitação de emissão de parecer específico 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3415 
Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da 
Rocha e do Bloco de Rega da Messejana 

Estando a decorrer o processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao 
projeto em epígrafe, solicita-se a V. Ex.ª a emissão de parecer específico sobre o 
mesmo, no âmbito das competências atribuídas a essa entidade, ao abrigo do 
disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Para o efeito, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não 
Técnico, e o respetivo Aditamento podem ser consultados através da seguinte 
hiperligação: https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3415 . 

De forma a garantir o cumprimento dos prazos previstos no referido diploma legal, 
solicita-se que o v/ parecer seja enviado a esta Agência até 05/08/2021, de modo a 
poder integrar o parecer final a emitir pela respetiva Comissão de Avaliação. O 
envio do v/ parecer deve ser feito preferencialmente por correio eletrónico para os 
seguintes endereços: geral@apambiente.pt; com conhecimento a 
marina.barros@apambiente.pt. 

Mais se informa que a APA se encontra disponível para prestar todos os 
esclarecimentos necessários neste âmbito, podendo para o efeito ser contactada a 
técnica responsável pela coordenação deste processo, Eng.ª Marina Barros, através 
do endereço eletrónico acima indicado. 

Com os melhores cumprimentos. 

 

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

 

Nuno Lacasta 

 
 

MCB 

mailto:geral@apambiente.pt
https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3415
mailto:geral@apambiente.pt
mailto:marina.barros@apambiente.pt


 

Av. 5 de Outubro, 208 (Edifício  

Sta. Maria) 

1069-203 Lisboa 

Tel.: 217 922 700/800 

Linha Azul: 217 922 861 

Email: geral@dgeg.gov.pt 

www.dgeg.gov.pt 

 

Área Norte: 
Rua Direita do Viso, 120 
4269 - 002 Porto 
Telef.: 226 192 000 

 

Área Centro: 
Rua Câmara Pestana, 74  
3030 - 163 Coimbra  
Telef.: 239 700 200  

 

Área Sul – Alentejo: 
Zona Industrial de Almeirim, 
lote 18 
7005-639  Évora 
Telef.: 266 750 450 

Área Sul – Algarve: 
Rua Prof. António Pinheiro e 
Rosa, 1 
8005 - 546 Faro 
Telef.: 289 896 600 

 

 

Exmo. Senhor  

Presidente do Conselho Diretivo da Agência 

Portuguesa do Ambiente 

 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal – Alfragide 

2610-124 Amadora 

   
Sua referência: 
S044729-202107-DAIA.DAP 
DAIA.DAPP.00058.2021 
13/07/2021 
 

Processo: 
230/SIGO/2021 
 
 
 

Nossa referência: 
DG/381/SIGO/21 
05/08/2021 
 
 

Assunto: Emissão de parecer específico relativo ao processo de AIA nº 3415. 

Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de rega da Messejana. 
Proponente: EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do alqueva, S.A. 
Local: concelho de Aljustrel (União das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos e freguesia de Messejana) e 

concelho de Ourique (União das freguesias de Panóias e Conceição), distrito de Beja. 

 

 

1. Introdução 

No âmbito do processo de AIA nº 3415, foi solicitado a esta Direção-Geral a emissão de um parecer 

específico relativo ao projeto de execução do circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha 

e do Bloco de rega da Messejana, situado nos concelhos de Aljustrel e Ourique, distrito de Beja. 

O projeto em análise pretende dar resposta à necessidade de reforço dos recursos hídricos da albufeira 

da barragem do Monte da Rocha e para aproveitamento hidroagrícola do Alto Sado, permitindo beneficiar 

diretamente mais 2701 hectares de regadio em serviço de percurso através do bloco de rega da 

Messejana, nos concelhos de Ourique e Aljustrel. Deste modo, o objetivo do projeto é efetuar o reforço 

da ETA do Monte da Rocha e garantir o reforço do abastecimento público e reforçar também a albufeira 

do Monte da Rocha. Pretende ainda proporcionar a prática do regadio numa área de cerca de 2700 ha e 

reforçar o perímetro de rega do Alto Sado. 

De acordo com o EIA – Volume 1 – Relatório Sintese, o projeto de execução contempla as seguintes 

infraestruturas: 

. Captação e estação elevatória a construir no R3 (reservatório já existente); 

. Conduta elevatória e reservatório da Messejana (R4); 
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. Sistema de filtração; 

. Adutor de ligação a Monte da Rocha com 3 pontos de entrega: 
- ligação à albufeira; 
- ligação ao canal condutor geral do Alto Sado, a jusante da barragem; 
- ligação à ETA do Monte da Rocha (AgdA); 

. Rede de rega para 2 701 ha; 

. Sistema de automação e telegestão; 

. Rede de drenagem;  

. Rede viária.  

 

A obra envolverá ainda a construção das diferentes infraestruturas de apoio à construção do projeto. 

Os reservatórios R2 e R3 terão associadas centrais solares fotovoltaicas com uma potência de cerca 0,5 
MW e 0,6 MW respetivamente, no entanto, estas centrais estão excluídos do âmbito do presente EIA, 
sendo referido que serão sujeitos a Estudos de Incidências Ambientais autónomos. 

De acordo com a documentação analisada, as estruturas a construir irão implicar a expropriação de uma 

área total de aproximadamente 181449 m2. 

A área total em estudo corresponde a toda a área do bloco de rega e todas as infraestruturas associadas, 
acrescida da área do buffer. 

 

Na documentação é ainda elencado um conjunto de impactes associados à realização do projeto. 

 

Relativamente ao ordenamento do território e condicionantes ao uso do solo, é referido na documentação 
do projeto que os principais instrumentos de ordenamento do território em vigor na área de estudo são 
os PDM de Aljustrel e de Ourique, sendo as principais servidões e restrições presentes associadas aos 
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). 

 

2. Áreas setoriais 

Apreciados os elementos disponibilizados no SIAIA (Sistema de Informação sobre Avaliação de Impacte 

Ambiental), verificou-se que não foram disponibilizadas shapefiles para consulta, pelo que não foi possível 

efetuar a georreferenciação exata da área do projeto, tendo sido feito um estudo aproximado da 

localização da pretensão, que se encontra representada na Fig. 1. Emcontram-se também identificadas as 

áreas setoriais com base na informação geográfica constante no Sistema de Informação Geográfica da 

DGEG – DGEGSIG. 
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Fig. 1 – Recursos energéticos e recursos geológicos identificados na área do projeto 
(Fonte: documentação do processo, DGEGSIG) 

Legenda: 

Área de estudo 
 

Central solar fotovoltaica 

Linha elétrica 150 kV 

Área de recuperação ambiental 

Área com contrato para prospeção 
e pesquisa de depósitos minerais 

Área potencial 
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Com base na informação geográfica constante no DGEGSIG, salienta-se o seguinte no que diz respeita às 

áreas setoriais da competência desta Direção-Geral: 

 

2.1 Recursos energéticos 

No que respeita às instalações de produção de energia elétrica verifica-se a existência de uma 
sobreposição parcial do projeto em avaliação com o projeto da central solar fotovoltaica ISDC, que possui 
licença de produção atribuída em 16/07/2021. Este projeto da central solar fotovoltaica foi objeto de 
procedimento de AIA (n.º 2973), tendo obtido DIA favorável condicionada em 26/04/2018, válida até 
25/04/2022. 
 
Verifica-se ainda que o projeto agora em avaliação possui parte da adutora principal, parte da rede de 
rega, estaleiro e parte dos acessos em sobreposição com as infraestruturas e equipamentos do centro 
electroprodutor licenciado. 
 
No que respeita a instalações de transporte de energia elétrica verifica-se que a área de estudo e de 
implantação do projeto em avaliação é atravessada pela linha elétrica Sines-Ourique a 150 kV. 

 
 

2.2 Recursos geológicos 

O projeto em análise localiza-se na mais importante província metalogenética do país, designada por Faixa 

Piritosa Ibérica, onde existem diversas áreas afetas à atividade de revelação e aproveitamento de 

depósitos minerais. Verifica-se que existem dois contratos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais 

(que constituem bens do Domínio Público do Estado), aos quais a área do projeto Circuito Hidráulico se 

sobrepõe, a saber: 

. Contrato de prospeção e pesquisa MNPP00120, “Ermidas”; 

. Contrato de prospeção e pesquisa MNPP01016, “Rosário” 
 
Este projeto implica a manutenção de algumas estruturas já existentes, mas também prevê a construção 
de novas, como é o caso da estação elevatória, conduta elevatória, reservatório, conduta adutora e rede 
viária, prevendo para este efeito, as seguintes áreas a expropriar: 
 

Tabela 1 – Áreas previstas a expropriar  
 

Infraestruturas a construir Área de expropriação (m2) 

Estação elevatória 2592 

Conduta elevatória 35910 

Reservatório 6098 

Conduta adutora 134405 

Rede viária 2444 

Fonte: Resumo Não Técnico. 
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Uma vez que se tratam de áreas com enorme relevância para os depósitos minerais, também é importante 
ter conhecimento da localização do estaleiro de obra, o qual está previsto em projeto “ser complementado 
com parques de materiais localizados em pontos estratégicos, de acordo com a programação seguida para 
o desenvolvimento da obra”. 
 
O Relatório Síntese (4.5.7.1 Recursos minerais metálicos, pg. 4-42 ) refere as áreas de prospeção e pesquisa 
dando a entender que as mesmas não constituem limitação ao projeto em estudo: “No que respeita a 
áreas de pesquisa e prospeção, a área interessada pelo projeto encontra-se na totalidade com contratos 
atribuídos para pesquisa e prospeção de depósitos minerais conforme Figura 4.5.8, cuja informação foi 
obtida na Base de Dados online do LNEG (https://geoportal.lneg.pt/).” 
 
 
 
3. Conclusão 
 
Tendo presente a documentação analisada relativamente ao projeto do Circuito Hidráulico de ligação à 
albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de rega da Messejana, considera-se o seguinte: 
 

. Do ponto de vista dos recursos energéticos o projeto agora em avaliação poderá ser compatibilizado com 

o projeto já licenciado e que estará em fase de pós-avaliação brevemente. Neste ponto, verifica-se que 

face validado na etapa de verificação dos elementos prévios ao licenciamento, o projeto do centro 

electroprodutor viu o número de painéis solares diminuído em 185.486 unidades pelo que poderá haver 

possibilidade de compatibilização de ambos os usos. 

No que respeita a instalações de transporte de energia elétrica e dado a área de estudo e de implantação 

do projeto em avaliação ser atravessada pela linha elétrica Sines-Ourique a 150 kV importa aferir as 

condições em que o projeto pode estabelecer-se, junto do Operador da Rede de Transporte.  

 

. No que se refere aos recursos geológicos, o projeto em análise localiza-se na mais importante província 

metalogenética do país, designada por Faixa Piritosa Ibérica, onde existem diversas áreas afetas à 

atividade de revelação e aproveitamento de depósitos minerais, com direitos atribuídos por contrato 

celebrado com o Estado Português.  

A área do projeto sobrepõe-se parcialmente a dois contratos de prospeção e pesquisa de depósitos 

minerais metálicos, cujos trabalhos se encontram a decorrer e poderão evidenciar a existência de recurso 

mineral com viabilidade técnica e económica, e resultar em pedidos de atribuição de direitos de 

exploração por contrato de concessão. 

Face ao exposto, nesta fase, encontrando-se ainda a decorrer os trabalhos de prospeção e pesquisa de 
recursos geológicos é prematuro saber quais as áreas alvo de pedido(s) de concessão de exploração, pelo 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgeoportal.lneg.pt%2F)&data=04%7C01%7Cleonor.sota%40dgeg.gov.pt%7Cc9cafc1715834d975e5808d95808e371%7Cde733142452342e1a8d48e04f78f8d59%7C0%7C0%7C637637617471245316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ow4TzS04qko4iG6QkX2OSMVH65CReSaYuIsJYeNu7bM%3D&reserved=0
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que o nosso parecer é no sentido da não inviabilização nem comprometimento dos atuais e futuros 
trabalhos de revelação e aproveitamento de depósitos minerais, nestas áreas, pelo projeto de Circuito 
Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana e suas 
infraestruturas. 

 

 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

 

Leonor Sota. 

Coordenadora da Equipa SIG e Ordenamento  
(Despacho nº 49/2020, de 31/08/2020) 
 
 
AC/PD/SH/LS 
 
 

 
 

Assinado por : MARIA LEONOR CAMILO SOTA

Num. de Identificação: 07742638

Data: 2021.08.05 17:32:39+01'00'



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

Ofício da EDIA de resposta às exposições apresentadas no âmbito da Consulta Pública pela 

ISDC - International Solar Development Company, Lda. e pela Nenuphar Frontier Unipessoal, 

Lda. 
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Marina Barros

De: Jorge Vazquez <jvazquez@edia.pt>

Enviado: 14 de setembro de 2021 15:20

Para: Geral APA

Cc: Marina Barros

Assunto: FW: AIA3415Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e 

do Bloco de Rega da MessejanaExposições emitidas na Consulta Pública – 

solicitação de pronúncia - S055895-202109-DAIA.DAP

Anexos: Sol_int_0598.pdf; Sol_int_0598a.pdf; IsauraGuerreiro2753_20201112_AC.pdf; 

APA1217_PronunFotovoltaicasBMessejana_20210914.pdf

Exmos. Srs. 
  
No seguimento da Vossa solicitação refª S055895-202109-DAIA.DAP, junto se remete a nossa resposta, na qual se 
explicitam os argumentos da EDIA para os factos apresentados. 
  
Cumpre-nos manifestar a nossa total disponibilidade para quaisquer esclarecimentos tidos por necessários. 
  
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
Jorge Vazquez 
  
  
Jorge Vazquez 
Administrador 
 

www.edia.pt 
www.alqueva.com.pt 
Tel. +351 284315100 

 
  

 
  
  
  

De: Expediente Geral <geral@apambiente.pt>  
Enviada: 9 de setembro de 2021 22:32 
Para: Administracao EDIA <administracao@edia.pt>; EDIA <edia@edia.pt> 
Cc: Luisa Pinto <LPinto@edia.pt> 
Assunto: AIA3415Projeto: Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da 
MessejanaExposições emitidas na Consulta Pública – solicitação de pronúncia - S055895-202109-DAIA.DAP 
  

ATENÇÃO: Este email foi originado de fora da organização. Não clique em links ou abra anexos, a menos que reconheça o 

remetente e saiba que o conteúdo é seguro. 
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Exmo/a. Sr/a. 
 
Remete-se em anexo o ofício S055895-202109-DAIA.DAP para os efeitos aí 
previstos. 
 
Informa-se que a documentação remetida a coberto deste e-mail não será enviada 
em papel, de modo a reduzir os respetivos consumos. 
 
Mais se informa que, de acordo com o determinado no n.º 2 do artigo 26.º do 
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, na sua redação atual, a correspondência 
transmitida por via eletrónica tem o mesmo valor da trocada em suporte de papel, 
devendo ser-lhe conferida, pela Administração e pelos particulares, idêntico 
tratamento. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Secretariado do DAIA 

 

Rua da Murgueira 9 – Zambujal - Alfragide 
2610-124 Amadora 

(+351) 214728200 

apambiente.pt 
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Rua ZecaAfonso, 2
7800·522 Seja
Tel (+351) 284315100

Fax (+351) 284 315 101

Isaura Sabino Guerreiro

Rua 6 de novembro, nQ17 A

7600-055 Aljustrel

www.edia.pt edia@edia.pt

Na sua resposta indique sempre a nossa referência

S/ Referência S/ Comunicação
28-10-2020

N/ Referência

2753/PCA/DEAP /DPEP/BJ/20

Data
12-11-2020

ASSUNTO: Pedido de exclusão de área beneficiada do Projeto de Execução do Bloco de Rega de

Messejana do prédio 0_1 da freguesia de Messejana - Herdade da Gamitinha.

Relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência da Vosso pedido, a EDIA leva ao conhecimento de

V.Ex.ªs que foi excluído, da área beneficiada do Projeto de Execução do Bloco de Rega de Messejana, o

prédio 0_1 da Freguesia de Messejana, concelho de Aljustrel, podendo, no entanto, o mesmo ser afetado

pela construção das infraestruturas a instalar (conduta adutora).

Junto se anexa um mapa com a área do prédio excluída do Projeto de Execução do Bloco de Rega de

Messejana.

Com os melhores cumprimentos,
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Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

Elementos apresentados do projeto de execução 

  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3415 

Circuito hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do bloco de rega da Messejana 
Projeto de execução 

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

REGA DA MESSEJANA 

Janeiro 2021 

 

VOLUME 1 - MEMÓRIA GERAL 
VOLUME 2 – ADAPTAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DE RIO DE MOINHOS 

VOLUME 2.1 – LIMPA-GRELHAS NAS TOMADAS DO RESERVATÓRIO R2 

TOMO 2.1.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
TOMO 2.1.2 – PEÇAS DESENHADAS 

TOMO 2.1.3 – MEDIÇÕES 
TOMO 2.1.5 – CADERNO DE ENCARGOS 

VOLUME 2.2 – REFORÇO DA EE DE RIO DE MOINHOS 

TOMO 2.2.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
TOMO 2.2.2 – PEÇAS DESENHADAS 

TOMO 2.2.3 – MEDIÇÕES 
TOMO 2.2.5 – CADERNO DE ENCARGOS 

VOLUME 3 – SISTEMA ELEVATÓRIO DA MESSEJANA 
TOMO 3.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

TOMO 3.2 – PEÇAS DESENHADAS 

TOMO 3.3 – MEDIÇÕES 
TOMO 3.5 – CADERNO DE ENCARGOS 

VOLUME 4 – REDE ADUTORA PRINCIPAL 
TOMO 4.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

TOMO 4.2 – PEÇAS DESENHADAS 

TOMO 4.3 – MEDIÇÕES 
TOMO 4.5 – CADERNO DE ENCARGOS 

VOLUME 5 – REDE DE REGA 
TOMO 5.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

TOMO 5.2 – PEÇAS DESENHADAS 
TOMO 5.3 – MEDIÇÕES 

TOMO 5.5 – CADERNO DE ENCARGOS 

VOLUME 6 – REDE VIÁRIA 
TOMO 6.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

TOMO 6.2 – PEÇAS DESENHADAS 
TOMO 6.3 – MEDIÇÕES 

TOMO 6.5 – CADERNO DE ENCARGOS 

VOLUME 7 – SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO, AUTOMATIZAÇÃO E TELEGESTÃO 
TOMO 7.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA, MEDIÇÕES E PEÇAS DESENHADAS 

TOMO 7.2 – CADERNO DE ENCARGOS E LISTA DE PREÇOS 
VOLUME 8 – PROJETOS DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

TOMO 8.1 – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA, MEDIÇÕES E PEÇAS DESENHADAS 

TOMO 8.2 – CADERNO DE ENCARGOS E LISTA DE PREÇOS 
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VOLUME 9 – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE E COMPILAÇÃO TÉCNICA 

TOMO 9.1 – PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE 
TOMO 9.2 – COMPILAÇÃO TÉCNICA 

VOLUME 10 – PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO 
VOLUME 11 – FAIXAS DE INDEMNIZAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO 

VOLUME 12 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 
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