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 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no no.º 5 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 151-B, de 31 
de Outubro, procedeu-se à Consulta Pública do “Projeto de Execução do Circuito 
Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da 
Messejana” 

O proponente é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, 
SA. 

 

 PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 15 de julho a 25 de agosto de 
2021. 

 

 DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
o Câmara Municipal de Aljustrel 
o Câmara Municipal de Ourique 

 
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em 
WWW.PARTICIPA.PT. 
 
 

 MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  
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A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi 
feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR-Alentejo e Câmaras Municipais de Ourique e 
Aljustrel; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social; 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no portal 

PARTICIPA.PT; 
- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE; 
- Envio de comunicação a entidades.  

 

 ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 5 exposições das seguintes 
entidades: 

 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. 
 
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. 
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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).  

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, 
para que possa permitir 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.  
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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.  

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 Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva - 
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.  
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 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 
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;  
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 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 derivado 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:  

 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 
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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 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 
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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 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. 
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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 

“Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte 
da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana” 
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Exmo. Sr. Presidente da APA 

Ex.mo Sr. Eng. Nuno Lacasta 

 

 

Castro Verde, 25 de agosto de 2021 

 

 

N/ Ref: CEA.06/2021/RA 

 

Assunto: Parecer na Consulta Pública do Circuito Hidráulico do Monte da Rocha e Bloco de Rega 
da Messejana  

 

Exmo. Sr. Presidente da APA, 

Ex.mo Sr. Eng. Nuno Lacasta, 

 

 

A Liga para a Protecção da Natureza (LPN) vem, por este meio, apresentar o seu parecer relativo 
ao Estudo de Impacte Ambiental do Circuito Hidráulico do Monte da Rocha e Bloco de Rega da 
Messejana em Consulta Pública no Portal Participa https://participa.pt/pt/consulta/circuito-
hidraulico-de-ligacao-a-albufeira-do-monte-da-rocha-e-do-bloco-de-rega-da-messejana, que 
segue em anexo. 

 

Com os nossos melhores cumprimentos,  

 

 

 

(Jorge Palmeirim) 

Presidente da Direção Nacional da LPN 

 

  

https://participa.pt/pt/consulta/circuito-hidraulico-de-ligacao-a-albufeira-do-monte-da-rocha-e-do-bloco-de-rega-da-messejana
https://participa.pt/pt/consulta/circuito-hidraulico-de-ligacao-a-albufeira-do-monte-da-rocha-e-do-bloco-de-rega-da-messejana


 
 

Estrada do Calhariz de Benfica, 187  •  1500-124 Lisboa 

Tel. +351 - 217 780 097    217 740 155    217 740 176  •  Fax: +351 - 217 783 208         

E-mail: geral@lpn.pt    •      www.lpn.pt  

 

2 

ANEXO 
 

Comentário da Liga para a Protecção da Natureza (LPN) no âmbito da 

Consulta Pública ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto de 

Execução do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha 

e do Bloco de Rega da Messejana 

 

 

Enquadramento  

O Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e Bloco 

de Rega da Messejana tem como proponente a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas de Alqueva SA responsável pela gestão do Empreendimento de Fins Múltiplos de 

Alqueva (EFMA) e carece de autorização da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 

Este Projeto tem como origem a necessidade de reforço de recursos hídricos para a albufeira da 

Barragem do Monte da Rocha, que é importante para o abastecimento de água pública para os 

concelhos de Ourique, Castro Verde e Almodôvar e parcialmente para os concelhos de Mértola e 

Odemira, prevendo-se a ligação à Estação de Tratamento de Águas do Monte da Rocha para 

suprir as necessidades no que concerne o abastecimento público. 

Este projeto prevê também disponibilizar água para rega para o Aproveitamento Hidroagrícola 

de Campilhas e Alto Sado, com 3700 hectares que deveria ser abastecido pela Barragem do 

Monte da Rocha. Esta área não está a ser (aparentemente) contabilizada como sendo área de 

regadio associada ao EFMA. 

Este Projeto prevê ainda um novo Bloco de Rega da Messejana com mais 2701 hectares nos 

concelhos de Ourique e Aljustrel, considerado um regadio em serviço de percurso. Este novo 

Bloco de Rega é proposto no âmbito da expansão do regadio de Alqueva de 120000 ha para 

170000 ha. O Bloco de Rega da Messejana situa-se a oeste da ZPE de Castro Verde e estende-se 

até às margens da Albufeira do Monte da Rocha. 
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Além da ligação à ETA do Monte da Rocha é referido na página 2 do Resumo Não técnico um 

reforço da albufeira do Monte da Rocha de 20 hm3/ano. Contudo esta situação não é abordada 

com clareza no EIA, sem se perceber que avaliação de impacte ambiental foi efetuada para este 

reforço de água na Albufeira da Barragem do Monte da Rocha, cuja capacidade são 102 hm3. 

 

 

 

Apreciação  

 

O EIA não é claro quanto às várias vertentes envolvidas neste projeto, nomeadamente a utilização 

da água prevista para o Aproveitamento Hidroagrícola de Campilhas e Alto Sado, novo Bloco de 

Rega da Messejana, abastecimento público e reforço de água na Barragem do Monte da Rocha. 

 

Embora o circuito de abastecimento para as necessidades de água para o abastecimento público 

seja plenamente justificável, o mesmo não se pode afirmar relativamente ao novo Bloco de Rega 

da Messejana, considerado como um regadio em serviço de percurso. 

A ocupação cultural actual da área prevista para o Bloco de Rega da Messejana é a agropecuária, 

com pastagens e culturas arvenses de sequeiro. 

O EIA refere que a problemática da escassez de água a nível regional, mas falha na apreciação da 

gestão sustentável deste recurso (referindo apenas que se pretendem tecnologias de rega mais 

eficientes), procurando aumentar o seu uso e não reduzir o consumo deste recurso natural. 

 

O novo Bloco de Rega não apresenta qualquer Plano de Ordenamento e Planeamento Agrícola e 

Ambiental que assegure uma ocupação agrícola adequada, bem como a implementação de boas 

práticas agrícolas e ambientais. Por este motivo, prevê-se que a progressiva alteração do modelo 

cultural agrícola tenha impactes negativos muito significativos na fauna, flora, solo e água, à 

semelhança do que já se verificou nos Blocos de Rega do EFMA que já estão em funcionamento 
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e onde as alterações culturais resultaram em diversos atropelos ambientais na instalação dos 

novos projetos agrícolas. 

Os impactes ambientais do novo Bloco de Rega da Messejana são analisados essencialmente na 

perspetiva económica para uma maior rentabilidade agrícola, descurando-se uma adequada e 

correta avaliação dos impactes sociais e ambientais. 

Em termos sociais o EIA refere a tentativa de inversão da tendência atual de despovoamento, 

mas não avalia adequadamente os impactes sociais associados à migração que têm estado 

associados aos projetos de regadio, quer nos blocos de rega já existentes do EFMA quer noutros 

(por exemplo, o Bloco de Rega do Mira em Odemira). Acresce que o emprego efetivamente criado 

com este grande investimento público é muito reduzido. 

O EIA considera que este novo Bloco de Rega da Messejana é um exemplo de mitigação e 

adaptação às alterações climáticas, quando prevê aumentar o uso da água. O EIA refere que terá 

impactes positivos muito significativos no quadro das alterações climáticas, porque irá reduzir a 

vulnerabilidade deste processo, sem avaliar em pormenor as implicações associadas ao aumento 

do consumo de água quando se prevê um aumento da escassez deste recurso, nem aos impactes 

negativos identificados em termos de salinização e alcalinização do solo e da ecologia. 

Relativamente ao solo e à capacidade de uso dos solos, o EIA refere que as áreas com solos com 

capacidades potenciais para sistemas agrícolas intensivos e moderadamente intensivos são 

escassas, com apenas 253,37 hectares (12,57ha de classe A e 240,8ha de classe B). Estas áreas 

com aptidão para regadio representam apenas 9,3% da área do Bloco de Rega, pelo que a 

instalação de um Bloco de Rega neste local será muito desadequada.  No Resumo Não Técnico é 

adequadamente referido que a maioria dos solos “caraterizam-se por apresentarem limitações 

severas à utilização agrícola. Revelam algumas potencialidades para sistemas agrícolas muito 

extensivos, que promovem a efetiva proteção do solo”. Assim, tendo em consideração o recurso 

solo, a instalação deste novo Bloco de Rega da Messejana terá um impacte negativo muito 

significativo e nem tem as condições para o desenvolvimento de uma atividade agrícola, pelo que 

não fará sentido a sua instalação neste local.  

Para o uso e ocupação do solo o Resumo Não Técnico não discrimina as áreas especificamente 

para o novo Bloco de Rega, pelo que não é percetível que usos serão potencialmente afetados 
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pelas novas práticas agrícolas, incluindo os povoamentos de quercíneas, como os montados de 

sobro e azinho. 

Relativamente aos Recursos Hídricos apenas é referido que as propriedades analíticas na 

albufeira do Monte da Rocha poderão vir a sofrer alterações e diluições, mas não é efetuada 

nenhuma análise relativamente às quantidades e previsões de escassez associadas aos cenários 

de alterações climáticas. Também não são explícitos os impactes associados à drenagem e 

escorrência de efluentes agrícolas. 

O EIA refere que um dos impactes negativos mais importantes que prevê ocorrer é a salinização 

e alcalinização decorrentes das práticas de regadio, bem como os impactes na qualidade da água, 

decorrente do uso inadequado de fertilizantes e pesticidas, identificando como medida de 

minimização apenas a recomendação de boas práticas, o que é claramente insuficiente. 

 

Ao contrário do referido no Resumo Não Técnico, que menciona que o projeto não se insere em 

nenhuma área sensível, segundo o entendimento expresso no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro, é possível verificar através de ficheiros KLM do Geocatálogo do ICNF, nomeadamente 

das shapes com geolocalização das Zonas de Proteção Especiais, e da informação geográfica 

sobre este projeto disponibilizada no portal Participa, que existe sobreposição entre a ZPE Castro 

Verde e a área de estudo de projeto em consulta pública (Figura 1). 

Além desta área de sobreposição, a restante área do EIA insere-se numa área considerada muito 

crítica para as aves estepárias, dada a sua proximidade à ZPE de Castro Verde. 

Na componente da ecologia não está discriminada ocorrência das espécies da fauna e flora 

especificamente para a área do novo Bloco de Rega da Messejana, pelo que não é percetível o 

impacte em concreto na área abrangida pelo Bloco de Rega. 

A ocupação do solo descrita na componente de Ecologia refere a dominância dos olivais 

tradicionais e culturas arvenses de sequeiro em rotação com pastagens. Foram identificadas 181 

espécies de flora, das quais 8 com elevado valor de conservação, e 78 espécies faunísticas, das 

quais 30 com estatuto desfavorável de conservação: a cegonha-preta (Ciconia nigra), o colhereiro 
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(Platalea leucorodia), a frisada (Anas strepera), o francelho (Falco naumanni), o falcão-peregrino 

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

(Glareola pratincola), o maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o chasco-ruivo (Oenanthe 

hispanica) e o rato de Cabrera (Microtus cabrerae) com estatuto de Vulnerável (VU), a garça-

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

águia-caçadeira (Circus pygargus), a abetarda (Otis tarda) e o tagaz (Gelochelidon nilotica) com 

estatuto Em Perigo (EN), a boga-portuguesa (Iberochondrostoma lusitanicum), o rolieiro (Coracias 

garrulus), o morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale), o morcego-de-

ferradura-mourisco (Rhinolophus mehelyi) e o lince (Lynx pardinus) com estatuto Criticamente 

em Perigo (CR) (Cabral et al., 2006).  

A caracterização da situação de referência para a Fauna é fraca, assente quase exclusivamente 

em recolha bibliográfica. Os dados existentes deveriam ter sido aprofundados para uma correta 

avaliação de impacte ambiental, que permitisse ter uma situação de referência detalhada pré-

instalação do projeto. 

Muitas destas espécies de aves ameaçadas, nomeadamente as aves estepárias como a abetarda, 

sisão, tartaranhão-caçador, francelho, rolieiro, cortiçol-de-barriga-negra e alcaravão, ocorrem 

precisamente na área de implantação do novo Bloco de Rega, onde existe habitat estepário com 

os cultivos agrícolas de cereal de sequeiro em rotação com pastagens (pousios) que têm, por isso, 

um valor muito elevado de conservação. 

Importa ainda realçar que algumas destas aves estepárias, como é o caso da abetarda, do sisão e 

do tartaranhão-caçador, estão com tendências populacionais decrescentes a nível Nacional e 

Europeu, pelo que os impactes gerados pela destruição do habitat estepário são ainda mais 

significativos. Silva et. al. (2018) documentam já esta evidência de decréscimo em Portugal, 

estimando o decréscimo de sisão em 50% nos últimos 10 a 14 anos.  

Acresce que o habitat utilizado por estas espécies, nomeadamente a abetarda, o sisão e o 

tartaranhão-caçador fora das Áreas Classificadas como ZPE em Portugal tem vindo a diminuir 

significativamente, decorrente da instalação de olivais e outras culturas agrícolas permanentes 

de regadio intensivas, o que tem transformado as Áreas Classificadas como ZPE em “ilhas” 

isoladas onde o habitat estepário ainda está disponível (Alonso et al 2019), aumentando a 
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importância destas áreas não classificadas mas que mantêm a conectividade entre as ZPE. 

Gameiro (in press) refere a perda de habitat estepário em Portugal e Espanha, dentro e fora de 

ZPEs, devido à intensificação agrícola e projetos de infraestruturas que se traduziu num 

decréscimo de 2,2% de habitat estepário em apenas 4 anos. Assim, qualquer redução adicional 

de habitat estepário disponível tem um impacte significativo que urge evitar. 

O tartaranhão-caçador é atualmente uma espécie com estatuto de Ameaçada a nível europeu, 

quando anteriormente era considerada Segura, o que demonstra o seu declínio recente a nível 

europeu, sendo que os principais fatores de ameaça a esta espécie são a perda e degradação de 

habitat e destruição de ninhos. A perda e degradação de habitat desta espécie surge também 

intrisicamente ligado às alterações do uso do solo, nomeadamente a conversão de pastagens e 

áreas de sequeiro em culturas permanentes, tal como previsto neste Projeto de Circuito 

Hidráulico e Bloco de Rega da Messejana. Também o recente Relatório da Diretiva Aves relativo 

ao período 2013-2018, estima a população nacional em 300-1000 fêmeas reprodutoras, sendo 

que apenas 109 a 362 destas fêmeas se reproduzem em ZPE, mostrando a importância de zonas 

não classificadas para a conservação desta espécie, que segundo o mesmo relatório, apresenta 

uma tendência populacional negativa a longo-prazo. Assim, é de salientar os impactos negativos 

e irreversíveis que este projeto terá sobre estas espécies, compromentendo de forma grave a sua 

conservação em território nacional, indo contra a obrigação do Estado Português em adotar 

medidas que melhor as protejam e aos seus habitats. 

Apesar da área ter sido identificada com tendo potencial para o lince-ibérico, não foi efetuada 

uma análise detalhada que tenha em consideração que esta será uma das áreas com potencial 

para expansão natural desta espécie. 

Também para as aves de rapina a avaliação é muito reduzida. 

Foram identificados 6 habitats da Diretiva Habitats, sendo de destacar a presença do habitat 

prioritário 6220 - *Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, associado a áreas 

agrícolas (pousios). Contudo, não são discriminadas as áreas ocupadas por estes habitats. 
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Não é clara a área com habitat 6310 – Montados de Quercus spp de folha perene identificada 

com valor ecológico elevado que será afetada e que implicará o abate de árvores protegidas por 

Lei, como é o caso do sobreiro e da azinheira. 

O EIA refere os “impactes negativos na ecologia nomeadamente nas áreas em que atualmente se 

observam espécies com elevado valor para a conservação da natureza (culturas anuais de 

sequeiro), como sejam a cegonha preta, a frisada, o francelho, o falcão-peregrino, o sisão, o 

alcaravão, o rolieiro, a perdiz-do-mar, ou o chasco-ruivo”, sobretudo no que se refere à 

nidificação e refúgio destas espécies. Contudo, refere que as “novas práticas agrícolas, 

nomeadamente as áreas de pastagem, poderão ser adequadas para a sua alimentação”, o que 

não se compreende dado que as pastagens já existem atualmente e o que é expetável com este 

novo Bloco de Rega é a instalação de novas práticas agrícolas de regadio, incluindo culturas 

permanentes, que são totalmente desadequadas como habitat para estas espécies. Dado que 

não existe nenhum plano de ordenamento agrícola para o Bloco de Rega e a ocupação cultural é 

determinada apenas pela vontade individual dos proprietários, a avaliação do impacte negativo 

para a componente da ecologia está obviamente enviesada e inadequada. 

A medida de minimização prevista de “instalação de ninhos para estas espécies com o objetivo 

de criar locais de refúgio no interior da área a beneficiar que fomentem a sua utilização pelas 

espécies” é claramente insuficiente para minimizar os impactes negativos muito significativos 

que este novo Bloco de Rega terá na fauna e na flora. 

De uma forma totalmente errada o EIA considera que “a proteção do habitat de nidificação destas 

espécies já se encontra salvaguardado através da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro 

Verde, a qual confina com a área de estudo a este, o que reduz consideravelmente a importância 

dos impactes negativos referidos. A este propósito destaca-se ainda a exclusão, no âmbito do 

presente projeto, de 667 ha de área a beneficiar de modo a permitir o aumento da área de 

proteção desta ZPE.”. A existência da ZPE de Castro Verde, que confina com o Bloco de Rega, não 

pode ser considerada uma medida de minimização ou de compensação para a instalação deste 

novo Bloco de Rega. 

De realçar que, o ciclo biológico das aves não se limita às áreas classificadas como ZPE e que os 

Estados-Membros da União Europeia estão obrigados pela Diretiva Aves (2009/147/CE) relativa 
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à conservação das aves (que codifica a legislação originalmente adotada em 1979 pela Diretiva 

79/409/CEE) a tomar medidas para preservar, manter ou restabelecer uma diversidade e uma 

extensão suficientes de habitats para todas as espécies de aves, que incluem a criação de zonas 

de proteção e a manutenção e adaptação dos habitats situados no interior e no exterior das zonas 

de proteção. Acresce que as espécies do Anexo I (como Elanus caeruleus, Milvus migrans, Milvus 

milvus, Circaetus gallicus, Circus pygargus, Aquila adalberti, Hieraaetus pennatus, Hieraaetus 

fasciatus, Falco naumanni, Falco peregrinus, Tetrax tetrax, Otis tarda, Glareola pratincola, 

Pterocles orientalis, Coracias garrulus) estão sujeitas a medidas especiais respeitantes ao seu 

habitat para garantir a sua sobrevivência e reprodução na sua área de distribuição. 

A Diretiva Aves (2009/147/CE) também estabelece que os Estados-Membros só podem aprovar 

planos ou projetos depois de se certificarem de que estes não terão efeitos adversos nas ZPE, 

com base numa avaliação apropriada de todas as implicações em relação aos objetivos de 

conservação dos sítios. Tendo em consideração, a situação de elevada fragilidade em que se 

encontram as populações nacionais de pelo menos três espécies de aves estepárias, 

nomeadamente de abetarda, sisão e tartaranhão-caçador, que tiveram decréscimos 

populacionais muito acentuados na última década (superiores a 50% dos efetivos), considera-se 

que este EIA não faz uma avaliação suficiente dos impactes e implicações que o novo Bloco de 

Rega terá nas populações destas aves, inclusivamente das populações da ZPE de Castro Verde, e 

que irá contribuir para agravar a situação destas espécies, à semelhança do que já se verificou 

com a instalação dos restantes blocos de rega do EFMA nos 120.000 hectares que já estão em 

funcionamento e que não acautelaram corretamente estes impactes.  

Além do novo Bloco de Rega confinar com a ZPE de Castro Verde, não é abordado no EIA a 

questão associada a regadios de precários nas áreas adjacentes ao novo Bloco de Rega e que irão 

também confinar com a ZPE de Castro Verde, não havendo nenhuma garantia que não haja uma 

expansão do regadio para as áreas entre o bloco de rega e a ZPE de Castro Verde. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo do CH e Bloco de Rega da Messejana (a azul) e 

sobreposição parcial com a ZPE Castro Verde (a verde). 

 

 

Medidas de Minimização e Compensação 

As medidas de minimização e compensação são claramente insuficientes. Em fase de obra na 

componente da Ecologia prevê-se uma medida para compensar a perda de quercíneas e a 

instalação de abrigos para a fauna, que não irá compensar todos os impactes negativos existentes 

associados à criação do Bloco de Rega, nomeadamente em espécies como o sisão e o 

tartaranhão-caçador. 
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Foi previsto um Plano de Monitorização para as Aves Estepárias, mas não foi efetuado um 

levantamento exaustivo no terreno previamente à execução do projeto para se ter uma situação 

de referência adequada, que permita uma comparação e correta avaliação do impacte ambiental.  

Apenas foi previsto a elaboração e divulgação de um Código de Boas Práticas Agrícolas e 

Ambientais, sem que tenha sido estabelecida uma obrigação de implementação do mesmo por 

parte dos Beneficiários, pelo que será apenas uma recomendação que os Beneficiários poderão 

não implementar. 

 

 

 

 

Considerações Finais  

O EIA apresentado tem baixa qualidade técnica, não sendo clara a avaliação das várias vertentes 

abordadas neste 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). 

O Circuito Hidráulico para abastecimento público é necessário e é plenamente justificável. 

Quanto ao novo Bloco de Rega da Messejana o parecer da LPN é desfavorável porque: 

• 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; 
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• A componente da Ecologia não tem uma caraterização aprofundada que permita 

estabelecer uma situação de referência prévia à execução do projeto, para que possa 

permitir 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 deste 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. O novo Bloco de Rega da 

Messejana irá corresponder à destruição de habitat destas espécies e o EIA não 

apresenta medidas de minimização e compensação suficientes para evitar estes impactes 

negativos muito significativos nas espécies e nas suas populações na ZPE de Castro Verde; 

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 deve ter parecer 

desfavorável pela Agência Portuguesa do Ambiente pois os impactes negativos para a 

biodiversidade, a água e o solo são muito significativos e não estão devidamente acautelados. 
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Parecer ao Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da 
Rocha e do Bloco de Rega da Messejana 

 

             

No âmbito do processo de consulta pública do Projecto de Execução do 

Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da 

Messejana, a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves vem, por este 

meio, apresentar o seu parecer, para o qual foram considerados os elementos do 

Estudo de Impacto Ambiental, nomeadamente o Relatório Síntese e o Resumo Não 

Técnico. 

 

Localização do projeto e características do projeto 

O projeto “Circuito Hidráulico e Bloco de Rega da Messejana” é um projeto de reforço 

dos recursos hídricos da albufeira da barragem do Monte da Rocha, com utilização 

para abastecimento de água aos concelhos de Ourique, Castro Verde, Almodôvar, 

Mértola e Odemira, e para o potenciar da agricultura intensiva de regadio na região, 

estimado num aumento de 2701 ha de regadio nesta região. 

Segundo o EIA, a referida área de 2701 ha a ocupar com agricultura de regadio, 

correspondem atualmente a 64,7% de pastagens e 32,3% de culturas anuais de 

sequeiro e pousio, representando esta a tradicional ocupação e uso do solo na região. 

É também objetivo do projeto, concluir o sistema de abastecimento de água potável 

aos concelhos acima referidos, caracterizados pela histórica escassez de água na 

região do Alentejo. Embora o circuito de abastecimento para as necessidades de 

água para o abastecimento público seja plenamente justificável, o mesmo não se 



 

 
  

pode afirmar relativamente ao novo Bloco de Rega da Messejana, considerado como 

um regadio em serviço de percurso. 

Ao contrário do referido no Resumo Não Técnico, que menciona que o projeto não se 

insere em nenhuma área sensível, segundo o entendimento expresso no Decreto-Lei 

n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, é possível verificar através de ficheiros KLM do 

Geocatálogo do ICNF, nomeadamente das shapes com geolocalização das Zonas de 

Proteção Especiais, e da informação geográfica sobre este projeto disponibilizada sno 

portal Participa, que existe sobreposição entre a ZPE Castro Verde e a área de estudo 

de projeto em consulta pública – ver imagem abaixo. 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo do CH e Bloco de Rega da Messejana (a 

azul) e sobreposição parcial com a ZPE Castro Verde (a verde). 



 

 
  

Relativamente ao solo e à capacidade de uso dos solos, o EIA refere que as áreas 

com solos com capacidades potenciais para sistemas agrícolas intensivos e 

moderadamente intensivos são escassas com apenas 253,37 hectares (12,57ha de 

classe A e 240,8ha de classe B). Estas áreas com aptidão para regadio representam 

apenas 9,3% da área do Bloco de Rega, pelo que a instalação deste Bloco de Rega 

será muito desadequada neste local.   

 

Expansão da agricultura intensiva de regadio na região e ameaças sobre 

espécies de aves protegidas 

Desde há vários anos que temos vindo a notar o aumento da área de agricultura de 

regadio no Alentejo, e de alterações na ocupação e uso do solo, inclusivamente em 

áreas classificadas, tais como ZPE do Alentejo, designadas precisamente pelos seus 

valores naturais, pela existência de habitat favorável estepário, essencial para a 

manutenção de espécies de aves de conservação prioritária a nível europeu e 

nacional, tais como francelho (Falco naumanni), abetarda (Otis tarda), sisão (Tetrax 

tetrax), rolieiro (Coracias garrulus), tartaranhão-caçador (Circus pygargus), entre 

outros. As alterações do uso agrícola do solo correspondem essencialmente a 

instalção de culturas intensivas de regadio de olival, amendoal, vinhas e outros 

pomares, contribuindo para a destruição e degradação continuada, e inclusivamente 

prevista neste projeto em consulta pública, de áreas favoráveis e ideiais para estas 

espécies de aves protegidas e de conservação prioritária. 

O aumento da área de agricultura intensiva de regadio no Alentejo foi inclusivamente 

potenciada pela reprogramaçãpo do ProDeR 2020, com um grande investimento na 

infra-estrutura de rega e no aumento da área regada, tanto dentro como fora de ZPE. 

O ProDeR incluía um investimento de 368 milhões de euros em novas barragens, 

regadios, drenagens e “regularização” dos vales fluviais, aos quais o Estado 



 

 
  

Português adicionou 280 imlhões de euros provenientes do Banco Europeu de 

Investimento e do Banco de Desenvolvimento do Conselho, a investir em novos 

regadios até 2023. Esta situação leva ao surgimento de mais 55000 ha de área 

regada, não prevista inicialmente, sendo a maior parte desta área pertencente à 

região do Alentejo, afetando diretamente áreas estepárias essenciais para a 

conservação e proteção de espécies de aves estepárias prioritárias, tal como 

acontece neste projeto em consulta pública. 

Atualmente, a ocupação e uso do solo na área de estudo, é essencialmente destinada 

a agropecuária, culturas anuais de sequeiro e habitats agroflorestais de quercíneas, 

irá mais uma vez, contribuir para a destruição e degreadação destes sistemas 

tradicionais, dos quais fazem parte o habitat prioritário 6220 – Subestepes de 

gramíneas e anuais de Thero-Brachypodietea, associado a áreas agrícolas (pousios), 

e ainda outros habitats identificados nos anexos da Diretiva Habitats (Diretiva 

92/43/CEE), nomeadamente o habitat 6310 - Montados de Quercus spp de folha 

perene, e habitat 9330 – Florestas de Quercus suber, e habitat 9340 – Florestas de 

Quercus ilex e Quercus rotundifolia, entre outros identificados no Relatório Síntese. 

Esta degradação e destruição de habitats naturais toma especial relevância devido à 

sua importância para diversas espécies de aves com elevado estatuto de proteção e 

ameaça com presença na área de estudo, de acordo com o Livro Vermelho dos 

Vertebrados de Portugal (ICNB, 2005) e EIA, nomeadamente espécies com estatuto 

de Criticamente Ameaçado, como rolieiro (Coracias garrulus), espécies com estatuto 

de Em Perigo de Extinção, como cortiçol-de-barriga-preta (Pterocles orientalis), 

abetarda (Otis tarda) e tartaranhão-caçador (Circus pygargus), ou espécies com 

estatuto de ameaça Vulnerável, como o francelho (Falco naumanni), sisão (Tetrax 

tetrax) e cegonha-preta (Ciconia nigra). Importa também salientar que a informação 

constante do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal se encontra atualmente em 

revisão, com o projeto de revisão da Lista Vermelha das Aves de Portugal, sendo 

expectável que algumas destas espécies sejam classificadas com categorias de 



 

 
  

ameaça superiores, tendo em conta o continuado decréscimo populacional e 

diminuição da sua área de distribuição desde 2005, entre os quais destacamos o 

sisão e o tartaranhão-caçador. Relativamente ao sisão, os dados referentes ao II 

Censo Nacional de sisão, 2016, publicados no relatório O relatório “O estado das aves 

em Portugal”, publicado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves em 

2019, motram um decréscimo populacional da espécie em 25,2% em IBAS (Áreas 

Importantes para as Aves), e um decréscimo de 63,7% em áreas não classificadas, 

resultando num descrécimo populacional nacional de 48,9% entre o período de 2003-

06 e 2016. Esta diminuição populacional está também associada à intensificação 

agrícola, sobretudo no Alentejo, através da alteração significativa do uso dos solos, 

com conversão expressiva de áreas de sequeiro em pastagens permanentes e 

culturas permanentes, como previsto com este projeto em apreciação que resultará 

num aumento da área de regadio, contribuindo ainda mais para o aumento de 

ameaças e pressão sobre esta espécie protegida e prioritária, já em situação 

preocupante no Alentejo. 

O tartaranhão-caçador é atualmente classificado com estatuto de Ameaçado a nível 

europeu, quando anteriormente era considerada Segura, demonstrando o seu 

declínio a nível europeu nos últimos anos, sendo que os principais fatores de ameaça 

a esta espécie são a perda e degradação de habitat e destruição de ninhos. A perda 

e degradação de habitat desta espécie surge também intrisicamente ligado às 

alterações do uso do solo, nomeadamente a conversão de pastagens e áreas de 

sequeiro em culturas permanentes, tal como previsto neste projecto de Circuito 

Hidráulico e Bloco de Rega da Messejana. Também o recente relatório de aplicação 

da Diretiva Aves em Portugal, relativo ao período 2013-2018, estima a população 

nacional em 300-1000 fêmeas reprodutoras, sendo que apenas 109-362 destas 

fêmeas se reproduzem em ZPE, mostrando a importância de zonas não classificadas 

para a conservação desta espécie, que segundo o mesmo relatório, apresenta uma 

tendência populacional negativa a longo-prazo. Assim, é de salientar os impactos 



 

 
  

negativos e irreversíveis que este projeto terá sobre estas espécies mencionadas, 

compromentendo de forma grave a sua conservação em território nacional, indo 

contra a obrigação do Estado Português em adotar medidas que melhor protejam 

estas espécies e os seus habitats. De realçar que, o ciclo biológico das aves não se 

limita às áreas classificadas como ZPE e que os Estados-Membros da União Europeia 

estão obrigados pela Diretiva Aves (2009/147/CE) relativa à conservação das aves a 

tomar medidas para preservar, manter ou restabelecer uma diversidade e uma 

extensão suficientes de habitats para todas as espécies de aves, que incluem a 

criação de zonas de proteção e a manutenção e adaptação dos habitats situados no 

interior e no exterior das zonas de proteção. 

Várias espécies de aves ameaçadas, nomeadamente as aves estepárias 

anteriormente referidas (sisão e tartaranhão-caçador), mas também a abetarda, 

sisão, francelho, rolieiro, cortiçol-de-barriga-negra e alcaravão, ocorrem precisamente 

na área de implantação do novo Bloco de Rega, onde existe habitat estepário com os 

cultivos agrícolas de cereal de sequeiro em rotação com pastagens (pousios) que 

têm, por isso, um valor muito elevado de conservação 

A avaliação da situação de referência para a Fauna é deficiente, baseada quase 

exclusivamente em recolha bibliográfica. Os dados existentes deveriam ter sido 

aprofundados para uma correta avaliação de impacte ambiental, que permitisse ter 

uma situação de referência detalhada pré-instalação do projeto. 

 

Medidas de minimização e compensação 

As medidas de minimização e compensação apresentadas em EIA são totalmente 

desajustadas e descabidas considerando o impacto expectável do projeto num 

conjunto amplo de espécies de aves, que se prevêm ser afetadas pelas alterações 



 

 
  

do uso e ocupação do solo, em concreto as espécies de aves estepárias nidificantes 

no solo, tal como sisão, abetarda, tartaranhão-caçador, cortiçol-de-barriga-preta, 

calhandra-real, entre outras. A medida “Abrigos para a avifauna”, que consiste na 

construção de 25 abrigos para refúgio e nidificação para as espécies francelho e 

rolieiro, apesar de ter o potencial de miminizar o impacto em termos de local de 

nidificação para estas espécies, em nada compensa o impacto negativo que advém 

da destruição e degradação dos seus habitats, nomeadamente pelo efeito de 

perturbação e dmegradação dos habitats de caça de ambas as espécies. Esta medida 

ignora ainda por completo o grupo de espécies estepárias nidificantes no solo, já 

referidas anteriormente, que serão claramente prejudicadas pela implementação do 

projeto, através da perda de habitat de nidificação e alimentação, sem que seja 

possível compensar a perda desta área para estas espécies, todas elas com estatutos 

de ameaça elevados, de conservação prioritária a nível europeu e nacional, e com 

tendências populacionais negativas nos anos recentes, conforme demonstrado na 

secção anterior. 

Outras medidas de minimização e compensação apresentadas incluem o evitamento 

de afetação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), o evitamente de intervenções em áreas de Habitat 6330 durante o 

período de 1 de março a 30 de junho, e o concentrar de atividades de implementação 

do projeto fora do período de reprodução das aves estepárias (de fevereiro a junho), 

entre outras medidas. Das medidas destacadas anteriormente, consideramos que 

não devem ser autorizadas quaisquer alterações do uso de solo em áreas de REN ou 

RAN, e em relação ao evitamento dos períodos de nidificação de aves estepárias e 

em Habitat 6330, estas medidas ignoram que em habitat florestal nidificam espécies 

cujo período de reprodução se inicia ainda durante o inverno, tal como o bufo-real, e 

principalmente ignoram que não só o período reprodutor é crucial para as aves 

estepárias, mas também as áreas de invernada, não devendo ocorrer destruição ou 



 

 
  

degradação das áreas de invernanda ou dispersão destas espécies, aumentando 

ainda mais os fatores de ameaça à sua conservação. 

A indicação que a proteção do habitat de nidificação de espécies prioritárias já se 

encontra salvaguarda através da ZPE de Castro Verde, com a qual a área de estudo 

está efetivamente sobreposta e não confinada, como indicado no EIA, reduzindo a 

immportância dos impactes negativos do projeto é totalmente inaceitável. Não deverá 

ser aceite, em circunstância alguma, o argumento que os impactes negativos são 

minimizados pela proximidade a uma ZPE, quando de facto está a ser proposta a 

destruição de habitat real que é, no momento atual, importante para a conservação 

de espécies de aves estepárias protegidas e de conservação prioritária. A existência 

da ZPE de Castro Verde, que confina com o Bloco de Rega, não pode ser considerada 

uma medida de minimização ou de compensação para a instalação deste novo Bloco 

de Rega. 

 

Considerações finais 

A SPEA considera que o aumento da área de regadio em território nacioal deve ser 

fortemente limitada, principalmente em áreas de elevado valor natural, 

nomeadamente para a biodiversidade, seja em zonas classificas ou não classificadas, 

Trata-se de uma alteração significativa do uso do solo, com elevado impacto 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. Não só a 

conservação dos valores naturais é comprometida com este projeto, como também é 

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. 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 espécies e habitats 

protegidos, cuja conservação é dever do Estado Português. 

Consideramos também que face ao aumento da área de regadio em Portugal, 

sobretudo no Alentejo, com os impactos 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 estes impactos cumulativos dos 

projetos de regadio nos ecossistemas e nas populações humanas. 

Face ao exposto, a SPEA considera que a APA deve emitir uma Declaração de 

Impacto Desfavorável a este projeto. 

A SPEA reserva-se ao direito de alterar a sua posição de acordo com novos dados e 

informações que possam surgir. 

 

Pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves, 

 

Joaquim Teodósio  

Coordenador do Departamento de Conservação Terrestre 
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Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto do Circuito 
Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega 

da Messejana 

 

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base na consulta dos documentos 
disponibilizados no Portal Participa, vem por este meio apresentar o seu parecer relativo ao 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da 
Rocha e do Bloco de Rega da Messejana, mais adiante identificado também como “projeto” ou “ 
EIA”. 

1 - ENQUADRAMENTO E CONSIDERAÇÕES 

O projeto pretende reforçar os recursos hídricos acessíveis através da barragem do Monte da 
Rocha, uma fonte de água para os concelhos de Ourique, Castro Verde, Almodôvar, Mértola e 
Odemira. A disponibilidade de água para consumo humano não está em causa, mas sim a 
disponibilidade de água para os Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH) do Alto Sado e de Monte 
Gato e Miguéis, devido a escassez gerada pela baixa pluviosidade e elevadas solicitações de água 
para rega. Adicionalmente, o proponente do projeto pretende implementar cerca de 2.700 ha de 
regadio num novo bloco de rega em serviço de percurso, constituindo uma estrutura da segunda 
fase do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

1.1 Água, área regada e ocupação cultural 

Os AH de Campilhas e Alto Sado contraíram a sua área regada nos últimos anos devido à escassez 
de água, tendo contraído o seu índice de intensificação do regadio em 17,22% entre 2018 e 2019, 
e cerca de 24% entre 2017 e 2019, segundo os dados da Direção-Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural (DGADR). Em 2019 os cerca de 83% da área regada nos AH Campilhas e 
Alto Sado resultam de água comprada à Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 
Alqueva (EDIA). Mais de metade da área regada pelo conjunto de AH estava ocupada por olival 
intensivo. 

O AH do Alto Sado beneficia diretamente uma área de 3.683 ha. A evolução de ocupação cultural 
para regadio viu uma expansão expressiva da área regada até 2015. Para lá da alteração da 
tipologia das culturas, a área regada expandiu-se com uma ocupação crescente de olival regado, 
mesmo em áreas precárias.  
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FIGURA 1 - Evolução da área regada nos AH da Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS) 

 
FIGURA 2 - Evolução das culturas e áreas regadas no AH do Alto Sado (ARBCAS) 

Em 2019 cerca de 35% da área regada pelos AH de Campilhas e Alto Sado estava afeta a olival 
intensivo fora dos blocos de rega. Nesse ano, apesar da escassez de água para rega, 52% da 
área beneficiada pelo sistema de aproveitamentos hidroagrícolas públicos estava fora dos blocos 
de rega (DGADR 2020). Dada a natureza permanente do olival intensivo, e face às pressões 
hídricas conhecidas, a inclusão destes sistemas culturais num regime precário parece-nos no 



 Parecer 
 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável - www.zero.ong 

mínimo irresponsável já que determina uma responsabilidade acrescida de disponibilidade de 
água que o regime precário não confere, devido à sua necessária avaliação anual. A adaptação 
das dotações de rega face às tendências na pluviosidade e transpiração vê-se condicionada devido 
ao compromisso tácito para com estas culturas permanentes. 

Embora o projeto vise aumentar as disponibilidades de água para corrigir a escassez das reservas 
hídricas na albufeira do Monte da Rocha não são contemplados os mecanismos de controlo de 
procura de água que pode ter contribuído para esta escassez. Sem uma séria avaliação dos 
processos de aumento de procura e da expansão das áreas de regadio, as tendências de 
ocupação cultural e pressões derivadas dos atores económicos favorecidos, este projeto não 
constitui uma efetiva salvaguarda de disponibilidade de água e de uso sustentável do recurso 
no médio-longo prazo.  

A essas tendências acrescem os efeitos previsíveis das alterações climáticas: aumento da 
temperatura média, diminuição da precipitação, concentração da época das chuvas em períodos 
curtos, prolongamento do período estival e aumento da frequência de eventos extremos como 
secas e precipitação elevada. O presente EIA não faz uma ponderação das alterações de consumo 
de água no sistema de Alqueva face ao aumento das necessidades hídricas das culturas, tendo em 
conta uma procura crescente, uma predominância de culturas permanentes, vastas áreas 
precárias e correntes tendências de conversão cultural. 

O projeto não se alicerça na concretização de uma melhor adaptação das ocupações culturais e 
práticas agrícolas aos recursos hídricos existentes e futuros, mas numa solução unívoca de 
importação de água sem pesar os fatores que poderão influenciar a disponibilidade de água no 
sistema de Alqueva – incluindo a dependência de afluências de Espanha - e as solicitações 
acrescidas de água devido à intensificação desregulada da agricultura regional com base no 
regadio. Do projeto resultaria uma expansão das áreas de intensificação total, o que, 
previsivelmente, levará à proliferação de sistemas agrícolas dependentes do regadio (e de outros 
inputs) para lá das áreas designadas inicialmente (algo largamente observável na maioria dos 
perímetros de rega da região). Esta pressão sobre o recurso água não deve ser menosprezada, 
pois pode conduzir a processos que põem em causa a sua sustentabilidade, o bem-estar social e 
os ecossistemas dependentes – como é visível na atual situação do Perímetro de Rega do Mira. 

Mesmo antes da finalização deste processo de AIA já se observa a implementação de culturas 
permanentes dependentes de rega na área de intervenção do projeto: “a perspetiva de 
implementação dos Blocos de Rega do EFMA motivou, na área de estudo, a implementação de 
olival, vinha e laranjal na expectativa de poder ser utilizada a água oriunda de Alqueva. 
Considerando as áreas já plantadas e as necessidades hídricas dessas culturas na fase de maior 
consumo, não existem recursos hídricos subterrâneos e superficiais próprios para alimentar 
tais necessidades” (ponto 5.2.2.4). Isto só demonstra as tendências acima descritas e de como 
destas resultam comportamentos de risco que desrespeitam o ordenamento racional do território, 
a boa gestão dos recursos e os trâmites legais. 

1.2 Solos e práticas agrícolas 

O Alentejo é uma região marcada pelos processos de desertificação, fenómeno que é, com 
frequência, erradamente considerado como um problema de falta de água. Segundo a Convenção 
das Nações Unidas de Combate à Desertificação (CNUCD), a desertificação é "a degradação das 
terras nas zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas secas, em resultado da influência de vários 
fatores, incluindo as variações climáticas e as atividades humanas". A degradação das terras é "a 
redução ou perda, nas zonas áridas, semiáridas e sub-húmidas secas, da produtividade biológica 
ou económica e da complexidade das terras agrícolas de sequeiro ou de regadio, das pastagens 
naturais ou semeadas, das florestas ou áreas com arvoredo disperso, devido aos sistemas de 
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utilização da terra ou a um processo ou combinação de processos, incluindo os que resultam da 
atividade humana e das suas formas de ocupação do território, tais como: a erosão do solo 
causada pelo vento ou pela água; a deterioração das propriedades físicas, químicas e biológicas 
ou económicas do solo e a destruição da vegetação por períodos prolongados". 

A ideia de que o regadio, por si só, é um agente de atenuação e de impedimento dos processos de 
desertificação é falaciosa. A EDIA tem vindo a promover a ideia de que o EFMA constitui uma 
“barreira verde” capaz de impedir o avanço da desertificação, no entanto, não existe nenhuma 
robustez factual nesta afirmação. Pelo contrário, existem evidências de perda da complexidade 
das terras agrícolas através do colapso da biodiversidade, incluindo a agrobiodiversidade (ver 
ponto seguinte), e a erosão massiva dos solos devido a más práticas generalizadas na instalação e 
gestão de monoculturas permanentes de regadio (mais de 80% da área beneficiada pelo EFMA). 
Outros fatores menos visíveis como a compactação dos solos, salinização e alcalinização e 
contaminação (fertilizantes de síntese, pesticidas, microplásticos e outros contaminantes) têm 
uma incidência mais significativa em áreas intensificadas sob o modelo vigente. 

As práticas de instalação de culturas permanentes que causam impactes significativos no solo são, 
tipicamente, i) a mobilização e modelação de terrenos extensos nos trabalhos de preparação pré-
plantio (deixando o solo muito móvel e susceptível à erosão); ii) o terraplanagem de linhas 
naturais de escoamento, margens de linhas de água e até aterramento de linhas de água; iii) a 
destruição e transformação de margens de linhas de água em caminhos para maquinaria pesada; 
iv) a instalação em camalhões orientados no sentido de declives (por vezes em solos com boa 
drenagem interna, o que não justifica o camalhão); e v) a ausência de enrelvamento da 
entrelinha (sobretudo em amendoais), ou enrelvamento residual. Felizmente são visíveis algumas 
boas práticas, mas ainda de aplicação pontual e com efeitos muito limitados. A volatilidade dos 
mercados de que dependem as culturas dominantes no EFMA também leva a uma redução do 
tempo de vida útil das culturas, levando a novos processos de implementação que, como 
referimos, têm impactes muito significativos no solo. 

 

 
Fotografia 1- Solo de terreno em preparação para instalação de olival intensivo arrastado pelo vento, na localidade de Trindade 
(Beja). 
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Fotografia 2 - preparação do terreno para instalação de cultura permanente de regadio, incluindo a destruição de galeria ripícola 

e transformação de linhas de água em valas de drenagem, em Santa Vitória (Beja). 

 
 
 

 

Fotografia 3 - deslizamento de terras provenientes de olival intensivo, em Beja. 

 

A estas más práticas acrescem vários atropelos ao ordenamento do território e condicionantes 
ambientais, que já foram denunciados pela ZERO em várias ocasiões (p.ex. aqui) e que continuam 
em curso. Aspetos relacionados com o ordenamento, específicos a este projeto, serão abordados 
no 1.5. 

 

Fotografia 4 - ravinamento em amendoal intensivo, em 
Baleizão (Beja). 
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Os solos da área prevista para um futuro bloco de rega, designado Bloco da Messejana, possuem, 
de acordo com o EIA, condições subótimas para a prática do regadio, com baixa capacidade 
produtiva e com riscos de salinização/alcalinização não desprezáveis. Os solos do tipo C, D e E 
constituem quase a totalidade (90,6%) da área escolhida para implementar o novo perímetro de 
rega, sendo que os de tipo E representam mais de 46%. 

Cerca de 74% dos solos dentro dos limites projectados para um novo bloco de rega são solos 
alcalizados-salinos ou com risco de alcalização. No AH de Monte Gato e Miguéis (134 ha), que o 
projeto propõe incorporar num Bloco da Messejana, “predominam os aluviossolos (43%) e os solos 
mediterrâneos de rãna (35%). De um modo geral são pouco profundos e possuem má drenagem”, 
com 57% dos solos com aptidões limitadas para o regadio (ARBCAS). 

Apenas 11% da área de abrangência do Bloco da Messejana está classificada como Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), devido à inadequação e fragilidade destes solos. Caso a AIA tenha uma 
apreciação favorável estes solos serão integralmente incorporados em RAN, apesar das suas 
limitações biofísicas. 

A ocupação cultural prevista em EIA, que a configuração do projeto favorece, irá constituir-se por 
sistemas monoculturais cujas práticas de gestão tendem a considerar o solo como um mero 
substrato e não como um sistema vivo. Consequentemente é esperado que na fase de exploração 
o solo seja uma consideração secundária, prevalecendo uma lógica de enriquecimento artificial 
do meio radicular das culturas através de aplicação de fertilizantes, e reduzida atenção ao estado 
biofísico dos solos e aos ciclos de nutrientes (incluindo micronutrientes). Espera-se que o uso 
mais intenso dos solos favoreça processos que contribuirão para a sua degradação também no 
médio-longo prazo. 

O EIA não prevê nenhuma condicionalidade à tipologia de ocupação cultural que mitigue os 
possíveis efeitos nefastos nos solos. Também não se estipulou nenhum plano de monitorização 
das práticas agrícolas. 

 
1.3 Agroecossistemas, biodiversidade e clima 

O colapso da biodiversidade é um problema existencial interligado com outras crises sócio-
ambientais e com implicações profundas para a prosperidade da nossa própria espécie. Apesar 
disso, os efeitos de projetos de grande escala na biodiversidade são, muitas vezes, 
secundarizados no processo de avaliação de impactes. 

A agricultura, tanto no ordenamento das formas de ocupação como nos modelos e sistemas 
agrícolas, tem um papel decisivo na preservação e fomento de biodiversidade. Por sua vez a 
agrobiodiversidade é um fator fulcral para a resiliência dos sistemas agrícolas e para a segurança 
alimentar. Infelizmente o modelo dominante de intensificação agrícola tem levado à 
simplificação dos sistemas agrícolas e uso sistemático de agro-tóxicos, resultando numa perda 
massiva de diversidade nos agroecossistemas e degradação das funções dos ecossistemasi. 

Na região do Alentejo o corrente modelo de intensificação agrícola é um dos principais motores 
do declínio da biodiversidade de várias espécies de avesii e plantasiii, inclusivamente espécies e 
habitats protegidos (aqui e aqui) 

O projeto, sendo aprovado, irá destruir importantes habitats regionais (como o habitat prioritário 
6220) e contribuir para a fragmentação dos remanescentes, incluindo a Zona de Proteção Especial 
(ZPE) de Castro Verde, que já por si sofre pressões de intensificação, sobretudo pecuária, mas 
também através de projetos de regadio – a proximidade de um bloco de rega poderá levar à 
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intensificação da agricultura dentro da ZPE, como já verificámos ocorrer nesta e noutras zonas 
protegidas (aqui). Ao contrário do referido no ponto 6.10.3.3: “considera-se que o presente 
projeto poderá também potenciar os impactes já verificados pela presença de outros projetos, 
diminuindo a área de habitat disponível para o grupo de aves estepárias. Assinala-se, no 
entanto, a presença muito próxima da ZPE de Castro Verde, facto que poderá ajudar a minimizar 
alguns dos impactes cumulativos previstos”, consideramos que a ZPE não deve ser considerada 
como um fator de minimização dos impactes do projeto, mas sim uma estrutura de proteção que 
será impactada por este. 

Cerca de 20% da área prevista para o Bloco da Messejana intercepta um corredor ecológico, 
pondo em causa as suas funções de conectividade para manutenção da biodiversidade. 

 
FIGURA 3 - Interceção do Bloco da Messejana com o corredor ecológico 

  

Serão abatidas 576 quercíneas (incluindo 306 sobreiros em povoamento) afetando montados para 
concretizar a ligação da albufeira do Monte da Rocha ao EFMA. Apesar de se planear o plantio de 
um número superior de novas árvores (720) como medida de compensação, importa não esquecer 
que estes não constituem valores ecológicos equivalentes a árvores já instaladas e que os 
trabalhos efetuados nas zonas de montado poderão degradar os ecossistemas pós-intervenção, 
nomeadamente através de impactes nas micorrizas e na microbiologia fundamental do solo. Não 
foram apresentados no EIA alternativas de percurso para o circuito hidráulico de ligação por 
forma a evitar a afetação de montados e árvores protegidas.  

Infelizmente a exclusão de zonas de montado do bloco não são efectivas salvaguardas da sua 
preservação. Em muitas instâncias, nos blocos do EFMA, montados são ocupados por culturas 
regadas, precipitando a sua transformação cultural e, por conseguinte, à destruição do sistema 
de produção e dos valores ambientais em causa. 
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IMAGEM 1 - Montado disperso perto do Bloco Cinco Reis - Trindade (EFMA) em 2013, na Mina da Juliana 

 
IMAGEM 2 - Montado disperso perto do Bloco Cinco Reis - Trindade (EFMA) em 2021, na Mina da Juliana 

As culturas favorecidas pelo novo perímetro de rega serão, previsivelmente, monoculturas em 
grande densidade e extensão, com uma grande dependência de inputs. É expectável que a área 
de influência do projeto seja sujeita a uma transformação quase total do uso e ocupação do solo 
no sentido da redução da biodiversidade e agrobiodiversidade, levando a práticas de uso 
sistemático de biocidas e mecanização que, por sua vez, acentuam a perda de biodiversidade e a 
degradação dos ecossistemas. Uma verdadeira adoção dos princípios da proteção e integrada (Lei 
n.º 26/2013, na sua redação atual) e uso sustentável dos recursos naturais em substituição dos 
factores de produção (sendo um princípio da Produção Integrada) é dificultada e até 
impossibilitada pela limitada diversidade dos sistemas agrícolas, inclusivamente criando 
condições ideais para a geração de novos inimigos culturais e a sua proliferação.  

A ausência de acompanhamento técnico e de conhecimento agroecológicoiv levará, com a atual 
configuração do projeto, a uma inevitabilidade do resultado acima descrito ao longo da fase 
exploração, sobretudo quando não está previsto nenhum plano de monitorização das práticas.  

Como referido no 1.1, os efeitos previsíveis das alterações climáticas (AC) na região em causa 
manifestam-se no aumento da temperatura média, na diminuição da precipitação, na 
concentração anual da precipitação em períodos mais curtos, no prolongamento do período 
estival e no aumento da frequência de eventos extremos, sobretudo secas. Estes efeitos, tal 
como referido no 1.2, acentuam o processo de desertificação. 

O circuito hidráulico de ligação do EFMA à albufeira do Monte da Rocha permitirá garantir uma 
maior disponibilidade hídrica na área de influência da barragem, mas à custa do desvio dessa 
água do sistema de Alqueva. Nessa óptica constitui uma forma de mitigação dos efeitos das AC. 
No entanto esta maior disponibilidade de água poderá suscitar uma maior procura para uso 
agrícola, levando a pressões acrescidas sobre o recurso, através dos mecanismos e tendências 
referidas em 1.1 e que contribuíram decisivamente para a situação atual de escassez. 
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O novo regadio, na configuração proposta no EIA através do Bloco da Messejana, constituirá uma 
pressão total acrescida sobre os recursos hídricos regionais. 

A intensificação da agricultura e a configuração do sistema agroalimentar são importantes 
contribuintes para as alterações climáticas, quer através a emissão direta e indireta de Gases de 
Efeito Estufa (GEE) quer pelo seu contributo para a degradação de ecossistemas e os seus serviços 
de regulação climáticav. 

Quanto à contribuição para a adaptação às alterações climáticas, consideramos que o projeto em 
apreço não tem uma abordagem de adaptação. Espera-se um aumento nas emissões de GEE e 
desestruturação de agroecossistemas com potencial de sequestro. Importa assinalar as 
emissões ligadas às alterações de uso do solo e aquelas derivadas da própria configuração do 
agronegócio (dependência de inputs e sua redes de extracção-produção-consumo-descarte, 
longas cadeias de distribuição dos produtos agrícolas e tratamento de resíduos a jusante). Dada a 
natureza dos modos de produção dominantes, o aumento das emissões será consistente ao longo 
de toda a fase de exploração do empreendimento. Análises de ciclo de vida dos produtos, 
culturas, fatores de produção e materiais utilizados poderão configurar uma análise mais precisa 
dos contributos do favorecimento do modelo agro-industrial na área de intervenção do projeto. 

As centrais fotovoltaicas mencionadas no EIA não poderão ser contabilizadas na aferição dos 
impactes conexos às AC, pois a sua avaliação não está no âmbito desta AIA, estando sujeitas a 
avaliação própria. 

O plantio de novas quercíneas levará um longuíssimo período até possivelmente vir a compensar 
as emissões provenientes da fase de construção que implicou o abate de algumas centenas de 
árvores adultas. 

O EIA afirma que o projeto “ao proporcionar a adoção de práticas e técnicas adequadas a um 
correto uso do solo, levará a que o aumento da matéria orgânica no solo, decorrente da 
regeneração do solo e das culturas a estabelecer, como sejam as pastagens permanentes, 
funcione como sumidouro de carbono” (ponto 2.3.2 do Relatório Síntese). Aqui assume-se que as 
melhores práticas serão adotadas, sem que haja qualquer evidência que isso irá ocorrer. Como 
mencionamos no 1.2, no EFMA é observável uma profusa adoção de más práticas de instalação 
cultural que levam a claros padrões de erosão do solo. A alteração do uso do solo também 
constitui uma fonte de emissões de per si que, considerando a proliferação das práticas descritas, 
poderá ser significativa. 

 
1.4 Socioeconomia, Saúde e Bem Estar 

O Alentejo é uma região que, historicamente, tem mantido uma estrutura fundiária concentrada 
e de carácter privado, situação que favorece a concentração de rendimentos gerados pela 
agricultura num número reduzido de indivíduos. Apesar de ser reconhecido que o processo de 
democratização implica um maior acesso à terra e distribuição dos recursos naturais produtivos, 
parte do programa de todos os partidos que iniciaram o processo de democratização de Portugal 
em 1974, e assim vertido na Constituição da República Portuguesa (alínea h) do artigo 81º), a 
política agrícola nacional tem, na prática, incentivado a manutenção da estrutura fundiária no 
Alentejo, com francos incentivos para a sua concentração. 

A estrutura fundiária da área de intervenção do projeto sugere que o número de beneficiários 
diretos será muito reduzido, uma vez que predomina a propriedade privada de prédios rústicos 
com áreas acima dos 100 ha. Assumindo uma dimensão de propriedade média de 100 ha, os cerca  
2.000.000 € de investimento público na rede secundária de rega poderão ser alocados a 
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apenas 30 beneficiários diretos, num valor superior a 60.000€ por beneficiário. A valorização 
dos prédios rústicos poderá ser 5 vezes superior aos valores atualmente praticados na área 
prevista para o regadio, podendo acrescer mais de 2 milhões de euros ao valor de propriedade 
de cada beneficiário com 100 ha de propriedade, considerando as tendências atuaisvi. 

O EIA assume que o incremento dos rendimentos dos beneficiários irá gerar uma estrutura 
socioeconómica local mais dinâmica, no entanto, esta alegação não é corroborada por evidências. 
O modelo de industrialização agrícola dominante na zona do EFMA assenta, por um lado, na 
importação de tecnologia e meios de produção e na exportação da produção agrícola, estando 
desligado das economias locais. Por outro lado, a maioria do trabalho não automatizável é feito 
com recurso a mão-de-obra imigrante precarizada, situação que tem sido o motor por detrás de 
redes de tráfico humano e situações graves de exploração laboral e problemas de habitação. 
Nada indicia resultados diferentes que possam derivar da configuração do projeto apresentado. 

Os possíveis contributos do projeto para a fixação demográfica ou atenuação do processo de 
despovoamento não estão devidamente justificados. Na ausência de medidas de integração da 
população migrante não se vislumbra a alteração das tendências demográficas locais. Os 
concelhos com blocos do EFMA com mais de 10 anos, como Beja, Ferreira do Alentejo, Moura e 
Serpa, continuam a registar perdas de população nos últimos censos, sem sinais de atenuação 
em relação ao decénio anterior de 2001-2011 (INE 2021). 

Uma vez que a configuração do projeto a que se refere este EIA irá incentivar a transformação os 
usos do solo no sentido de uma agricultura monocultural e de tipologia industrial, é expectável 
um uso mais intenso de substâncias perigosas, sobretudo pesticidas, aumentando o risco de 
contaminação do solo e da água, mas também de exposição da população local. 

A Aldeia dos Elvas está numa posição particularmente vulnerável, pela configuração do perímetro 
de rega proposto, ficando rodeada de áreas passíveis de sofrerem as transformações acima 
descritas. Por esse motivo o EIA prevê excluir uma faixa de 30 metros em redor da localidade, 
condicionando a sua intensificação. No entanto não se faz a aferição desta distância 
recorrendo à análise da orografia, ventos dominantes e considerações paisagísticas, nem 
considerando a implementação de vegetação em zonas tampão. Sem esta análise os 30 
metros tornam-se um número arbitrário que não assegura a materialização dos princípios da 
prevenção e da precaução. Sendo uma faixa de prevenção de riscos e, possivelmente, de garante 
da qualidade paisagística, a sua abrangência deveria ser bem mais alargada. Por exemplo, 
condicionando um perímetro de 500 m no entorno da localidade no qual a implementação de 
sistemas agrícolas dependentes do uso sistemático de agro-químicos, maquinaria ou 
transformação significativa da ocupação do solo estariam sujeitos a um estudo de avaliação 
sanitária e paisagística, do qual devam resultar condicionantes de implementação e gestão que 
garantam a saúde e bem-estar da população. 

As mesmas considerações deveriam ter sido dadas às restantes localidades próximas do perímetro 
de rega proposto, sobretudo a Conceição (confinante a Oeste, sem qualquer distanciamento) mas 
também Panóias e Messejana ainda que mais distantes. Habitações dispersas, estradas e 
caminhos públicos também deveriam prever medidas para materializar os princípios da prevenção 
e precaução, uma vez que existem riscos de exposição involuntária a substâncias perigosas. 

Também junto a linhas de água e massas de água superficiais deveriam ser consideradas 
condicionantes e medidas de prevenção de contaminação, assegurando a existência e 
regeneração de galerias ripícolas à semelhança do que se pretende promover na Ribeira de 
Ferraria. 

Importa frisar que não se trata de criar impedimentos ao regadio, mas sim condicionantes a 
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sistemas e práticas agrícolas que usam substâncias perigosas de forma sistemática, constatando 
que não existe uma monitorização das práticas agrícolas que garanta as melhores práticas, 
mesmo as obrigatórias como a adoção dos princípios da proteção integradavii viii. Existem muitos 
sistemas agrícolas diferentes que incorporam rega e não implicam o uso de substâncias perigosas, 
podendo estes usar práticas agroecológicas com outputs ambientais positivos. São estes os mais 
indicados para zonas periurbanas e junto de espaços públicos e de linhas e massas de água, assim 
como áreas de máxima infiltração. 

 
1.5 Ordenamento do Território e qualidade paisagística 

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) estipula para a área de 
influência do projeto a predominância de sistemas de uso múltiplo agrícola e florestal. 
Também o Plano Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo dá enfoque ao desenvolvimento 
da silvopastorícia e a conservação da biodiversidade e riqueza paisagística. Como vimos em 1.3, o 
perímetro de rega proposto intercepta um corredor ecológico. 

Como referimos no 1.2, apenas 11% da área prevista para o novo perímetro de rega está 
classificada como RAN. 40% desta área está abrangida pela Reserva Ecológica Nacional (REN), 
com predominância de Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do solo e Áreas Estratégicas de 
Proteção e Recarga de Aquíferos. 

Tendo em conta o ordenamento do espaço rural estipulado pelos Planos Diretores Municipais 
(PDM) em vigor, menos de 13% da área do perímetro previsto para a intensificação agrícola 
através de regadio se encontra classificada como espaço agrícola de produção, a classificação 
de ordenamento mais indicada para o uso agrícola intensivo. Cerca de metade dos espaços 
abrangidos são “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” (Aljustrel) e “Espaços Mistos de 
Uso Sílvicola com Agrícola” (Ourique). Ainda se encontram áreas significativas de espaços 
florestais de produção dentro do bloco proposto, no Concelho de Ourique (mais de 10% da área 
prevista para o novo bloco). 

 
FIGURA 4 - Enquadramento no PDM de Aljustrel: os Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal constituem a quase totalidade da 
área ocupada pelo perímetro de rega proposto no Concelho de Aljustrel 
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FIGURA 5 - Enquadramento no PDM de Ourique: os Espaços Agrícolas de Produção constituem uma pequena fração da área 
prevista para o perímetro de rega 

O regulamento do PDM de Aljustrel define os “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal” 
como “áreas maioritariamente ocupadas por culturas agrícolas, mas cujas características dos 
terrenos não reúnem as condições para a classificação como RAN, sendo principalmente 
ocupados por olival, culturas de sequeiro, vinha e usos silvo pastoris”. São os objetivos 
estratégicos desta figura de ordenamento a “continuidade do tecido agrícola produtivo que 
desempenha um papel fundamental quer na manutenção das práticas tradicionais, quer no 
desenvolvimento das fileiras tradicionais” e a “valorização paisagística”. 

O regulamento do PDM de Ourique define os “Espaços Mistos de Uso Silvícola com Agrícola” 
como áreas que “visam a manutenção e a recuperação do estado de conservação favorável dos 
habitats naturais e das espécies da flora e da fauna, bem como a conservação dos traços 
significativos ou característicos da paisagem, resultante da sua configuração natural e da 
intervenção humana” 

Do projeto, segundo o EIA, espera-se uma degradação da qualidade da paisagem, com quase ¼ da 
área afetada considerada de sensibilidade visual muito elevada, sendo que 55,4% apresenta uma 
sensibilidade média. 

O projeto pretende fomentar um abandono das práticas tradicionais e espera-se uma degradação 
da paisagem e dos habitats existentes como consequência direta da sua implementação. Do ponto 
de vista do ordenamento, mais de metade dos espaços rurais abrangidos pelo Bloco da 
Messejana são incompatíveis com o projeto. Dadas as disparidades que encontrámos no Quadro 
4.10.5 do Relatório Síntese deste EIA, consideramos que este pode não estar atualizado face à 
recente revisão do PDM de Ourique, em vigor desde 22 de Abril de 2021ix. 

Ao contrário do referido no parágrafo final do ponto 6.11.2.2, verificamos que o perímetro de 
rega proposto no projeto não é, em geral, compatível com ordenamento territorial em vigor. 
 

2 - NOTAS 
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Refere-se no ponto 6.9.3.2 que com a implementação do projeto existe um potencial de recarga 
de aquíferos podendo “ser reativadas antigas nascentes que nos últimos anos secaram, muitas 
delas ainda marcadas nas cartas militares mais antigas”, alegação que nos deixa dúvidas sobre a 
fundamentação deste fenómeno designado classificado pelo EIA como “provável”. Existe alguma 
situação observada nos blocos do EFMA em funcionamento há mais de 10 anos? 

São mencionados no EIA efeitos de diminuição de temperatura derivados do aumento da 
evapotranspiração promovido pela tipologia de regadio promovido. Estes efeitos poderão ser 
marginais, mas estão sujeitos a processos mais complexos que os poderão contrariar. A sua 
consideração carece de uma investigação mais madura sobre estes mecanismos e a sua interação 
com os fatores meteorológicos locais, considerando também os efeitos nas mudanças de uso do 
solo. 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitas das preocupações de fundo que a ZERO tem em relação a este projeto são em tudo 
semelhantes com as já expressas durante os processos de participação pública de outros circuitos 
hidráulicos e blocos de rega da 2.ª fase de expansão do EFMA.  

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. Também 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 envolvimento da sociedade civil é condição indispensável em projetos públicos que 
visam a transformação territorial, pelo que teria de ser garantido “planeamento democrático do 
desenvolvimento económico e social” (alínea e) do n.º 1 do artigo 80.º da Constituição da 
República Portuguesa).  

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. Esta 
postura por parte da entidade gestora do EFMA permite que sejam perpetuados efeitos negativos 
evitáveis e reforçadas tendências lesivas. Em anexo segue o relatório do movimento de cidadãos 
Movimento Alentejo VIVO, que visa dar um retrato dos impactes a partir da perspectiva dos 
habitantes das localidades confinantes e uma base científica para análise do modelo de 
intensificação agrícola promovido. 

 

Em relação ao projeto em apreço, destacamos: 
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1. 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 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; 

2. Os solos abrangidos pela área escolhida para um novo bloco de rega não são 
adequados para esta finalidade;  

3. Da implementação do projeto resultará a degradação da biodiversidade. Aqui 
incluem-se habitats e espécies protegidas e riscos para a conectividade ecológica;  

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

7. O projeto é, em 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 derivado da especialização cultural e dependência de 
mercados internacionais. 
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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 solutionsxxi. O salto para uma solução de 
dependência de um sistema externo e, ao mesmo tempo, para o aumento do consumo total de 
água não nos parece sensato sem uma abordagem de compreensão da situação atual e de boa 
gestão dos recursos locais. 

Tendo em atenção as preocupações que apontámos ao longo deste parecer, é nossa opinião que 
o projeto na sua atual configuração não tem condições de aprovação, pelo que o sentido 
deste nosso parecer é desfavorável. 

 

A associação ZERO continuará a acompanhar este projeto e está disponível para dar qualquer 
contributo no sentido de promover o desenvolvimento sustentável da região. 
 

 

24 de agosto de 2021 

A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável 
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Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Rua da Murgueira, 9, Zambujal – Alfragide 

2610-124 Amadora 

 

Lisboa, 24 de agosto de 2021 

 

Assunto:  Pronúncia em sede de consulta pública no processo de AIA n.º 3415 - Circuito Hidráulico de 

ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana 

 

A ISDC International Solar Development Company, Lda., sociedade comercial com sede na Quinta Nova, 

Panoias e Conceição, 7670 - 405 Ourique, NIPC 513800948 e com o capital social de Euro 100.000,00 

(doravante “ISDC”), após análise da documentação disponibilizada no site https://siaia.apambiente.pt/ 

referente ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) com o n.º 3415 - Circuito Hidráulico de ligação 

à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana, vêm, em sede de consulta pública, expor a 

V. Exa. o seguinte: 

 

1. A Central Fotovoltaica de Ourique 

A ISDC, sociedade inteiramente detida pelo Grupo Galp Energia, é, desde 16 de julho de 2021, titular de licença 

de produção emitida pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) para a construção de uma central 

fotovoltaica na Herdade da Quinta Nova, União de Freguesias de Panóias e Conceição, concelho de Ourique, 

com potência instalada de cerca de 280 MWp (doravante referida por “Central Fotovoltaica de Ourique”) e 

com capacidade de injeção de 250 MVA na Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT). 

Esta central fotovoltaica mereceu, do município de Ourique, uma Declaração de Interesse Público Municipal1, 

permitindo a ocupação de solo afeto a uso agrícola, e, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Declaração 

de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada2. Por seu turno, a capacidade de injeção de eletricidade 

na rede pública dependeu da celebração com o concessionário da RNT (a REN), em 15 de abril de 2021, de 

contrato nos termos do qual a ISDC se obrigou a custear, em valor de cerca de 23 milhões de euros, o 

necessário reforço das infraestruturas da rede a promover pela REN.   

Recentemente, em resposta à política energética do Governo definida no PNEC 2021-20303 e pela natureza 

do contrato com a REN ter sido definido em MVA e não em MWp como é normal na industria fotovoltaica, a 

 
1  Cfr. http://cms.cm-ourique.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Ata%20extra%20Julho.pdf 
2  Cfr. https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2973/tua2973201858154456.pdf 
3  Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho, que prevê a incorporação no consumo final 

bruto de energia, até 2030, de 47% de energia de fontes renováveis, com vista ao cumprimento por Portugal do 
compromisso assumido, em 2016, na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas, de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. 
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ISDC decidiu promover a ampliação da capacidade instalada da Central Fotovoltaica de Ourique em  mais 158 

MWp, processo que implica a extensão da área de implantação da central para terrenos contíguos à Herdade 

da Quinta Nova e maximiza a eficiência dos investimentos na rede e na utilização dos mesmos. 

Foi hoje entregue junto da APA do estudo de impacte ambiental (EIA) sobre o projeto de ampliação da Central 

Fotovoltaica de Ourique, para subsequente obtenção de nova licença de produção que cubra o aumento da 

potência instalada da central. 

A construção da Central Fotovoltaica de Ourique estará terminada em 2024, em simultâneo com a conclusão 

dos trabalhos de reforço da capacidade da RNT necessário para a injeção na rede de toda a eletricidade 

produzida pela central. 

 

2. O Projeto do Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da 

Messejana  

A ISDC teve conhecimento, muito recentemente, da existência do “Projeto do Circuito Hidráulico de ligação à 

albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana”, que se encontra nesta data em fase de AIA4. 

Trata-se, na parte do Bloco de Rega da Messejana, de um projeto de obra de aproveitamento hidroagrícola 

que visa beneficiar com rega cerca de 2.701 hectares de terra, hoje de sequeiro, que se divide pelos concelhos 

de Ourique a Aljustrel. O promotor do projeto é a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 

Alqueva, S.A. (EDIA), agindo ao abrigo de contrato de concessão celebrado com o Estado no âmbito do 

Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA). O projeto tem como entidade licenciadora, no que 

respeita ao bloco de rega, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

A análise detalhada da documentação que integra o EIA do referido projeto provocou na ISDC, porém, 

surpresa, e suscita a objeção que adiante se expressa. 

 

3. A surpresa  

Na página 3 do “Resumo Não Técnico do Projeto de Execução do Circuito hidráulico de ligação à albufeira do 

Monte da Rocha e Bloco de Rega da Messejana”, documento disponibilizado no âmbito da consulta pública 

em curso, localiza-se esse bloco de rega na Região do Alentejo, Sub-Região do Baixo Alentejo, abrangendo a 

União das freguesias de Aljustrel e Rio Moinhos e a freguesia da Messejana, no concelho de Aljustrel, e a União 

das freguesias de Panóias e Conceição, no concelho de Ourique.  

E compulsadas as plantas de localização do bloco, constantes do EIA, a ISDC apercebeu-se que o perímetro do 

projetado Bloco de Rega da Messejana abrange os terrenos afetos à ampliação da Central Fotovoltaica de 

Ourique. 

Estes terrenos correspondem aos seguintes três prédios rústicos: 

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 
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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. 

A inclusão a título definitivo destes 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 julho5, 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 nesse bloco, de equipamentos de captação solar para produção de energia elétrica 

destinada a injeção na rede elétrica pública. Dito ainda de outro modo, 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. 

Refira-se que em julho de 2020 a ISDC celebrou, com os proprietários daqueles três prédios, contratos-

promessa de arrendamento necessários à sua futura afetação à Central Fotovoltaica de Ourique.  

E volta a referir-se que a ISDC, 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 euros6, 

necessários ao reforço da RNT para a vazão da eletricidade de fonte renovável que será produzida pela central 

solar ampliada. 

 

4. A objeção ao projeto 

O que acima se expôs suscita na ISDC a seguinte objeção ao projeto submetido a AIA: 

A afetação pela ISDC dos três prédios acima identificados, na freguesia de Panóias e Conceição, concelho de 

Ourique, à expansão da Central Fotovoltaica de Ourique é, nesta data, uma realidade, na medida em que já 

foram dados os primeiros passos do processo de licenciamento da expansão, já existem compromissos 

contratuais com os proprietários tendentes à ocupação dos prédios pela central e existe já a obrigação da ISDC 

de custear o reforço da rede elétrica de transporte, necessário à injeção da eletricidade a produzir. Ou seja, 

 
5  Diploma que, entre outras matérias, estabelece o regime das áreas beneficiadas por obras de aproveitamento 

hidroagrícola. 
6  Valor que, saliente-se, excede significativamente o volume de investimento estimado para a construção do Circuito 

Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana, que é de Euro 19.554.992 (cfr. 
pág. 1-9 do “Aditamento ao Eia”). 
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esses terrenos estão já destinados, por instrumentos jurídicos legítimos, à produção de eletricidade de fonte 

solar.  

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 por esta sociedade 

comunicado à EDIA diretamente, por carta cuja cópia aqui se anexa, implicaria a inviabilização de um 

projeto de grande relevo nacional, económico e ambiental. 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. 

Uma nota sobre a legitimidade da ISDC para expor as suas razões na presente consulta pública: 

Nos termos da lei que rege a AIA (o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro), considera-se “público 

interessado”, para efeitos da legitimidade para intervir num processo de AIA em sede de consulta pública, “os 

titulares de direitos subjetivos ou de interesses legalmente protegidos, no âmbito das decisões tomadas no 

procedimento administrativo de AIA, bem como o público afetado ou suscetível de ser afetado por essa 

decisão”7. Assim, dúvidas não existem de que a ISDC, enquanto promotora da Central Fotovoltaica de Ourique, 

vendo a possibilidade da expansão da central significativamente afetada, ou suscetível de o ser, pela 

delimitação projetada do Bloco de Rega da Messejana, terá no mínimo de considerar-se “público interessado”, 

tendo por isso de reconhecer-se-lhe legitimidade para oferecer, no processo de AIA do projeto de execução 

desse bloco, razões económicas, ambientais e legais que devem intervir naquela delimitação. 

 

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 mesmo sejam excluídos do projecto. 

 

Sem outro assunto, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

 

Pedro Vargas Santos David 

Gerente ISDC Lda 

Anexo: o mencionado 

 
7  Alínea s) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013. 
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Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho de Administração 

A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-

estruturas do Alqueva, S.A. 

Rua Zeca Afonso, 2 

7800-522 Beja 

 

Ourique, 24 de agosto de 2021 

 

Assunto:  Bloco de Rega da Messejana 

 

Exmo. Senhor Presidente, 

 

A ISDC International Solar Development Company, Lda., sociedade inteiramente detida pelo Grupo Galp 

Energia, tendo tomado conhecimento, por ocasião da consulta pública em curso no âmbito do Processo de 

AIA n.º 3415, do projeto do Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega 

da Messejana, vem expor e solicitar a V. Exa. o seguinte: 

A ISDC detém licença de produção, emitida pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), para a instalação 

da Central Fotovoltaica de Ourique (junta-se cópia). Trata-se de uma central fotovoltaica a construir na 

Herdade da Quinta Nova, União de Freguesias de Panóias e Conceição, concelho de Ourique, com potência de 

280 MWp e com capacidade de injeção de 250 MVA na Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT). 

Esta central fotovoltaica mereceu, do município de Ourique, uma Declaração de Interesse Público Municipal8, 

permitindo a ocupação de solo afeto a uso agrícola, e, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Declaração 

de Impacte Ambiental (DIA) favorável condicionada9. Por seu turno, a capacidade de injeção de eletricidade 

na rede pública envolveu a celebração com a REN, em 15 de abril de 2021, de protocolo nos termos do qual a 

ISDC se obrigou a custear, em valor de cerca de 23 milhões de euros, o necessário reforço das infraestruturas 

da rede a executar pela REN.   

Recentemente, em resposta à política energética do Governo definida no PNEC 2021-203010 e pela natureza 

do contrato com a REN ter sido definido em MVA e não em MWp como é normal na industria fotovoltaica, a 

 
8  Cfr. http://cms.cm-ourique.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Ata%20extra%20Julho.pdf 
9  Cfr. https://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA2973/tua2973201858154456.pdf 
10  Cfr. Resolução do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho, que prevê a incorporação no consumo final 

bruto de energia, até 2030, de 47% de energia de fontes renováveis, com vista ao cumprimento por Portugal do 
compromisso assumido, em 2016, na Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as 
Alterações Climáticas, de alcançar a neutralidade carbónica até 2050. 
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ISDC decidiu promover a ampliação da capacidade instalada da Central Fotovoltaica de Ourique em  mais 158 

MWp, processo que implica a extensão da área de implantação da central para terrenos contíguos à Herdade 

da Quinta Nova e maximiza a eficiência dos investimentos na rede e na utilização dos mesmos. 

Está assim em curso a elaboração do estudo de impacte ambiental (EIA) sobre o projeto de ampliação da 

central, prevendo a ISDC entregá-lo na APA ainda durante o corrente mês, para subsequente obtenção de 

nova licença de produção que cubra o aumento da potência instalada da central. A entrada em funcionamento 

da Central Fotovoltaica de Ourique prevê-se que venha a ocorrer em 2024. 

A ISDC teve recentemente conhecimento de que a EDIA elaborou e submeteu a AIA, em vista da subsequente 

aprovação governamental, o “Projeto do Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do 

Bloco de Rega da Messejana”, obra que, entre outros fins, visa beneficiar com rega cerca de 2.701 hectares 

de terra, hoje de sequeiro, nos concelhos de Ourique a Aljustrel.  

Mais se apercebeu a ISDC, analisadas as plantas de localização constantes do EIA, que o perímetro do Bloco 

de Rega da Messejana, tal como consta do projeto, inclui os terrenos afetos à ampliação da Central 

Fotovoltaica de Ourique, e que correspondem aos seguintes três prédios rústicos: 

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. 

Refira-se, entretanto, que a ISDC celebrou já, com os proprietários destes prédios, contratos-promessa de 

arrendamento respeitantes à sua afetação à Central Fotovoltaica de Ourique; e, também, que o projeto de 

ampliação da central assenta e pressupõe a afetação desses terrenos à instalação de painéis de captação solar 

e à construção e instalação de infraestruturas elétricas e de caminhos de acesso.  

Sucede, porém, que a inclusão definitiva desses três prédios no perímetro do Bloco de Rega da Messejana 

poderá implicar, por força do regime legal aplicável às áreas beneficiadas por obras de aproveitamento 

hidroagrícola11, a proibição de realizar neles quaisquer obras, atividades ou utilizações não agrícolas que não 

sejam acessórias do cultivo em regadio. Ou seja, a ampliação em curso da Central Fotovoltaica de Ourique 

poderá ficar comprometida caso aqueles três prédios sejam definitivamente integrados no perímetro do 

Bloco de Rega da Messejana. E, como consequência direta, atenta a muito grande dimensão desta central 

fotovoltaica, ficará também comprometida a possibilidade de o Governo cumprir a meta definida na Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 53/2020, de 10 de julho, de incorporar no consumo final bruto de energia 47% 

 
11  Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho (cfr. artigo 95.º), alterado. 
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de energia de fontes renováveis até 2030, bem como a utilização total das infraestruturas e investimentos 

efectuados ao abrigo do acordo com a REN. 

Assim, a ISDC entende que a delimitação projetada do perímetro de rega da Messejana pode implicar uma 

repercussão muito negativa em termos económicos e ambientais de importância nacional. Com efeito, a não 

concretização da expansão da Central Fotovoltaica de Ourique será muito negativa, em termos económicos, 

para o Promotor, e, em termos ambientais, para o País, na medida em que os 158 MWp de capacidade 

instalada adicional que se perderiam têm relevo significativo no cumprimento das metas nacionais em matéria 

da neutralidade carbónica bem como  . Justifica-se, desse modo, a redefinição da delimitação daquele bloco 

de rega, ainda em fase de projeto, de forma a excluí-los do perímetro de rega definitivo.  

De resto, reitera-se, é mister lembrar que a ISDC é legítima titular de direitos sobre os referidos prédios, pelo 

que as pretensões da EDIA não poderão abranger aquela área geográfica, sendo certo que os três prédios 

rústicos acima identificados, localizados no concelho de Ourique, devem ficar fora da área geográfica da 

concessão, ao abrigo da qual a EDIA pretende atuar. 

Em face da seriedade das razões acima expostas, estamos seguros que V. Exa. reponderará, ainda em sede de 

projeto de execução do Bloco de Rega da Messejana, a delimitação do perímetro de rega deste bloco, de 

forma a excluir dele os terrenos afetos à expansão da Central Fotovoltaica de Ourique, localizados na União 

de Freguesias de Panóias e Conceição, concelho de Ourique.   

 

Sem outro assunto, e colocando-nos ao inteiro dispor para contatos subsequentes em vista da boa resolução 

da questão, apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

Pedro Vargas Santos David 

Gerente ISDC Lda 
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Para:  Agência Portuguesa do Ambiente 

 Rua da Murgueira, 9 - Zambujal – Alfragide 

 2610-124 Amadora 

 

24 de agosto de 2021 

 

 

N/Ref: Processo AIA - Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do 

Bloco de Rega da Messejana - Discordância 

 

Exmos. Srs., 

 

Vimos por este meio apresentar a nossa Discordância ao Processo AIA a decorrer, cuja entidade promotora do 

projecto é a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A., e cuja entidade coordenadora é 

a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., tal como discriminado abaixo e tal como consta do Portal www.participa.pt.: 

 

 

Processo AIA 

N. AIA 3415 

Nº PDA associada . 

Nº PPA associada . 

Designação do projeto 
Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do Monte da Rocha e do 

Bloco de Rega da Messejana 

Proponente EDIA - Empresa Desenvolvimento Infraestruturas do Alqueva, SA 

Localização ALJUSTREL, OURIQUE 

Licenciador Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

Autoridade AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 
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O motivo da nossa Discordância prende-se com o facto de termos 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 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, e cujo contrato de arrendamento se junta no Anexo 1, e que 

se encontra parcialmente abrangida pelo perímetro de Rega em Estudo de Impacto Ambiental.  

 

Acontece que a propriedade em causa tem então 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: https://www.dgeg.gov.pt/pt/destaques/classificacao-final-dos-acordos-com-operador-da-rede-nacional-de-

transporte/ (Anexo 2), para Acordos Directos com o Operador REN, ao abrigo do Decreto-Lei nº 172/2006 de 23 de 

Agosto, com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei nº76/2019, de 3 de Junho, alínea b) do nº2 do Artigo 

5º-A, e Termos de Referencia publicados pela DGEG no dia 17 de Fevereiro de 2020.  

 

Ora pelo facto de estar abrangido parcialmente pelo perímetro de Rega em estudo neste Processo de AIA, 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, tal como “Orientações Genéricas Emitidas pela E.N.R.A. (Entidade 

Nacional da Reserva Agrícola)” apresentadas no Anexo 3. 

  

mailto:rassuncao@nenupharadvisors.com
https://www.dgeg.gov.pt/pt/destaques/classificacao-final-dos-acordos-com-operador-da-rede-nacional-de-transporte/
https://www.dgeg.gov.pt/pt/destaques/classificacao-final-dos-acordos-com-operador-da-rede-nacional-de-transporte/
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PERÍMETRO DA REDE DE REGA 

 

 

 

Fig. 1: Área Arrendada em 5 de março de 2020 para instalação de 2 Centrais Solares Fotovoltaicas 
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Fig. 2: Área considerada a incluir no Perímetro da Rede de Rega 
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Fig. 3: Sobreposição da área arrendada em 5 de Março de 2020 para a Instalação das duas Centrais Fotovoltaicas 

com a Área considerada a incluir no Perímetro da Rede de Rega 
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TUBAGEM DA REDE DE REGA SECUNDÁRIA 

 

 

 

Fig. 4: Tubagem da Rede de Rega Secundária prevista a instalar 
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Fig. 5: Sobreposição da área arrendada em 5 de Março de 2020 para a Instalação das duas Centrais Fotovoltaicas 

com o Percurso da Tubagem da Rede de Rega Secundária prevista a instalar 
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Face ao anteriormente exposto solicitamos que a área da propriedade afectada, 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, pois é necessário manter uma faixa 

de contenção e portanto manter uma distância, sem painéis ao longo de todo o percurso da referida tubagem, o 

que irá fazer com que em mais alguns hectares, não possam ser instalados painéis solares, ao longo de todo o 

percurso do mesmo, caso de mantivesse o percurso agora preconizado. 

 

 

ANEXOS: 

1. Contrato de Arrendamento da propriedade denominada “Herdade dos Miguéis” 

2. Lista de Projetos dos Termos de Referência, aprovados pela DGEG e publicados no dia 06/07/2021 

3. Orientações Genéricas Emitidas pela E.N.R.A. (Entidade Nacional da Reserva Agrícola) 

 

CC: Este documento será também enviado em cópia à EDIA - Empresa Desenvolvimento Infraestruturas do Alqueva, 

SA 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

______________________________ 

Asya Ahmad Athman      

(C.E.O.)    
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ANEXO 1 

Contrato de Arrendamento da propriedade denominada “Herdade dos Miguéis” 
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ANEXO 2 

Lista de Projetos dos Termos de Referência, aprovados pela DGEG e publicados no dia 06/07/2021 
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N.º Processo 
DGEG

Requerente Subestação

i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos

1 A292B RPglobal Solar Unipessoal, Lda. Ferro 240 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 13

2 24 Tecneira ‐ Tecnologias Energéticas, SA Pegões 300 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 11

3 28 Tecneira ‐ Tecnologias Energéticas, SA Pegões 300 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 11

4 575 IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL, S.A. Alqueva 400 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 11

5 576 IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL, S.A. Alqueva 400 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 11

6 A259C Hyperion Renewables Sousel, UNP.,Lda. Divor 200 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 9

7 A275 Smartenergy 1821, Lda. Rio Maior 145 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

8 338 Compatibleglobe Lda Fundão 500 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

9 354 PRODIGY ORBIT, LDA Pego 150 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

10 355 PRODIGY ORBIT, LDA Pego 150 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

11 2758 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Divor 400 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

12 2775 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Alqueva 100 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

13 2783 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Alqueva 420 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

14 2915 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Alqueva 375 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

15 2916 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Alqueva 310 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

16 3930 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Alqueva 150 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

17 A259F Hyperion Renewables Sousel, UNP.,Lda. Falagueira 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 9

18 317 EDG Portugal, Unipessoal Lda Palmela 200 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

19 2765 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Ourique 420 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

20 4709 Fermesolar Lda. Tavira 480 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 9

21 2914 SolCarport Portugal Unipessoal Lda.
Ferreira do 

Alentejo 420 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 8

22 3917 SolCarport Portugal Unipessoal Lda.
Ferreira do 

Alentejo 325 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 8

23 374 Eurowind Energy Lda
Castelo Branco

250 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 8

24 376 Eurowind Energy Lda
Castelo Branco

250 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 8

25 545 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Vila Pouca de 

Aguiar 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 8

26 546 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Vila Pouca de 

Aguiar 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 8

27 548 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Vila Pouca de 

Aguiar 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 8

28 946 EDPR PT ‐ PROMOÇÃO E OPERAÇÃO, S.A. Chafariz 110 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 8

29 2780 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Carregado 125 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 8

30 2782 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Ourique 420 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 8

31 276
FFNEV PORTUGAL I, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Pego 150 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

32 504
FFNEV PORTUGAL I, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA

Fundão 150 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

33 1568
SUNARROCHAIS ‐ PRODUÇÃO DE ELETRICIDADE, Lda.

Alqueva 206,22 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

34 2886 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Alqueva 375 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

35 4794 SOLVASTO ‐ PROJETOS E INVESTIMENTO, 
LDA.

Ferreira do 
Alentejo

200 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

36 A259G Hyperion Renewables Sousel, UNP.,Lda. Estremoz 350 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

37 A272 Smartenergy 1807, Lda. Alcochete 150 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

38 2 Volume Radiante, Lda. Pocinho 120 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

39 4 Compatiblecategory,  Lda Bodiosa 200 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

40 176 Energetix SGPS, S.A. Tábua 30 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 7

41 271 Cometa Decimal SA Tavira 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 7

42 586 Aura Power Developments Unipessoal Lda. Estremoz 200 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 7

43 2555 CHINT SOLAR PORTUGAL PROJECTS B.V. ‐ 
SUCURSAL EM PORTUGAL

Ferro 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

44 2556 Bartolomeu Dias Renewables, Lda Ourique 300 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ 7

45 2593 BASADRE ENERGIAS RENOVABLES 4, LDA Ribatejo 420 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

46 2690 Neoen Portugal SA Tunes 33 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 7

47 494 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA Alqueva 125 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

48 509 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA Alqueva 125 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

49 510 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA Alqueva 125 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

50 517 Central Solar de Divor, Lda. Divor 150 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

51 615 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA Ferreira do 
Alentejo

100 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

Classificação conforme Termos de Referência ‐ Anexo II

Posição 
relativa

1) Critérios técnicos de segurança e fiabilidade do SEN: 2) Critérios de sustentabilidade preliminar de carácter territorial e ambiental:

a) Aproveitamento de infraestruturas de rede, existentes ou 
previstas (linhas, subestações ou outros):

b) Otimização da operação e gestão do SEN:
c) Eficiência e racionalização do planeamento da infraestrutura 

para projetos que possam ser servidos pela mesma infraestrutura 
de rede a construir, a antecipar ou a reforçar:

a) Informação Prévia favorável emitida ao abrigo do RJUE, pela(s) 
Câmara(s) Municipal(ais), territorialmente competente(s) em 

razão da localização do projeto:
b) Comprovativo do direito de uso de terrenos: Total de 

pontuação

Potência 
Ligação 

Requisitada 
[MVA]



N.º Processo DGEG Requerente Subestação

Potência 
Ligação 

Requisitada 
[MVA]

i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos i. : 3 pontos ii. : 1 ponto iii. : 0 pontos

52 616 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA Ferreira do 
Alentejo

100 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

53 948 EDPR PT ‐ PROMOÇÃO E OPERAÇÃO, S.A. Divor 200 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

54 2770 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Pegões 350 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 6

55 A290 Pentagab, Lda. Ferro 79 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

56 A292 Pentagab, Lda. Ferro 61 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

57 A394
SESAT ‐ Sociedade de Energia Solar do Alto Tejo

Falagueira 600 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 6

58 567 IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL, S.A. Estremoz 400 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 6

59 568 IBERDROLA RENEWABLES PORTUGAL, S.A. Estremoz 400 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 6

60 2757 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Évora 400 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 6

61 2761 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Palmela 85 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 6

62 2917 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Sines 135 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 6

63 A274 Smartenergy 1807, Lda. Palmela 150 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 5

64 A380 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA Falagueira 300 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 5

65 2382 Winner Oxygen Unipessoal Lda Sines 350 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 5

66 2779‐a SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Évora 125 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 5

67 2779‐b SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Évora 175 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 5

68 2788 Jenner Renewables, S.L. Ferro 55 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 5

69 301 Suggestion Power Lda. Tavira 163,5 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 4

70 303 ZENITHPROFILE‐UNIPESSOAL, LDA Tavira 171 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 4

71 518 Central Solar de Falagueira, Lda. Falagueira 86 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 4

72 718 FFNEV Portugal I, Lda
Castelo 
Branco 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 4

73 950 EDPR PT ‐ PROMOÇÃO E OPERAÇÃO, S.A. Ourique 200 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 4

74 2429
ISDC INTERNATIONAL SOLAR DEVELOPMENT 
CORPORATION, LDA

Ourique 50 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 4

75 2745 Diogo Cão Renewables, Lda. Falagueira 250 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 4

76 2763 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Évora 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 4

77 2768 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Évora 175 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 4

78 2290 Cometa Decimal SA Falagueira 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ 3

A252 Perfect Compatibility Unipessoal, Lda
Ribeira de Pena

100 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

A257 Perfect Compatibility Unipessoal, Lda
Macedo de 
Cavaleiros 250 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

A259 Perfect Compatibility Unipessoal, Lda Fafe 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

84 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Ferreira do 

Alentejo 500 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

135 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Castelo Branco

200 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

174 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Castelo Branco

300 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

175 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Castelo Branco

500 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

192 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Castelo Branco

200 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

617 NENUPHAR FRONTIER UNIPESSOAL LDA
Ferreira do 

Alentejo 100 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

2430
ISDC INTERNATIONAL SOLAR DEVELOPMENT 

CORPORATION, LDA
Ourique 150 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

2764 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Pamela 100 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

2769 SolCarport Portugal Unipessoal Lda. Palmela 350 ‐‐‐ 1 ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

4264 ENFORCE ‐ Engenharia da Energia, S.A. Divor 100 3 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ 1 ‐‐‐ N/A N/A N/A ‐‐‐ ‐‐‐ 0 ‐‐‐ ‐‐‐ 0 N/A

Requerimentos que apesar de terem sido submetidos ao ORT até 28/07/2020, não cumpriram com o disposto no n.º 10 dos TR
(Estes Requerimentos serão incorporados e reanalisados em conjunto com os Requerimentos submetidos de 29/07/2020 a 6/10/2020)

Critério 1. c)  ‐ N/A ‐ pontuação a atribuir no processo de análise e classificação dos Requerimentos submetidos ao ORT de 29/07/2020 a 6/10/2020.

Total de 
pontuação

a) Informação Prévia favorável emitida ao abrigo do RJUE, pela(s) 
Câmara(s) Municipal(ais), territorialmente competente(s) em 
razão da localização do projeto:

b) Comprovativo do direito de uso de terrenos:

1) Critérios técnicos de segurança e fiabilidade do SEN: 2) Critérios de sustentabilidade preliminar de carácter territorial e ambiental:

Classificação conforme Termos de Referência ‐ Anexo II

Posição 
relativa

c) Eficiência e racionalização do planeamento da infraestrutura 
para projetos que possam ser servidos pela mesma infraestrutura 
de rede a construir, a antecipar ou a reforçar:

a) Aproveitamento de infraestruturas de rede, existentes ou 
previstas (linhas, subestações ou outros):

b) Otimização da operação e gestão do SEN:



  

Page | 11 

Nenuphar Frontier, Unipessoal, Lda. 

Lisboa – PORTUGAL 

Madrid – SPAIN 

 

 

m (PT): +351 961 953 547  

m (SP): +34 602 453 375 

email: rassuncao@nenupharadvisors.com   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Orientações Genéricas Emitidas pela E.N.R.A. (Entidade Nacional da Reserva Agrícola) 

 

mailto:rassuncao@nenupharadvisors.com


Orientações genéricas emitidas pela ENRA (Entidade Nacional da Reserva Agrícola) 

 

Ao abrigo da alínea e), do n.º 1 e do n.º 2, do Artigo 32º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 

março, alterado pelo Decreto-Lei n.º199/2015, de 16 de setembro. 

 

Manchas de empréstimo na RAN 

As obras de construção de infraestruturas públicas rodoviárias têm associadas as respetivas manchas 

de empréstimo, que devem fornecer os inertes a custos economicamente viáveis e do ponto de vista 

técnico, qualitativamente adequados ao tipo de construção. A substituição dos inertes, desde que 

devidamente acompanhada, pelas camadas de solo arável na zona de extração e pelas camadas 

superficiais das áreas de implantação das infraestruturas, não diminuem as potencialidades para o 

exercício da atividade agrícola dos solos da RAN. Nestes termos, e no respeito dos pressupostos 

atrás enunciados, a utilização de manchas de empréstimo em solos da RAN têm enquadramento no 

disposto na alínea l do nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, e no nº 1 do 

artigo 12º da Portaria nº 162/2011, de 18 de abril. 

 

Habitação para residência própria e permanente e habitação própria 

Para efeitos da aplicação do disposto nas alíneas b), c) e n) do nº 1, do Artigo 22º do Decreto-Lei nº 

73/2009, de 31 de março, os conceitos de “habitação para residência própria e permanente” e de 

“habitação própria”, são os seguintes: 

 Habitação para residência própria e permanente — imóvel que se destina a satisfazer 

necessidades de habitação ou de residência habitual apenas do seu proprietário e do seu 

agregado familiar e, este tenha aí obrigatoriamente centrada a organização da sua vida 

individual, familiar e social, com caráter de habitualidade e estabilidade. 

 Habitação própria — imóvel que se destina a satisfazer necessidades de habitação ou de 

residência habitual apenas do seu proprietário e do seu agregado familiar. 

Atividade de alojamento e venda de animais de companhia vs atividade de produção agrícola 

ou conexa 

As obras previstas na exceção da alínea a), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 

de março, têm necessariamente de ter uma “finalidade agrícola”, o que pressupõe o exercício de 

uma atividade de produção agrícola e devem estar diretamente afetas à gestão de uma exploração 

agrícola. O exercício da atividade de exploração de alojamentos e de venda de animais de 

companhia não é uma atividade pecuária e, como tal, não é uma atividade de produção agrícola ou 

conexa. 

Interpretação da parte final da alínea l), do n.º 1, do Artigo 22º, do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 

31 de março “…outras construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público.” 

Construção ou empreendimento público ou de serviço público, na aceção da alínea l), do n.º 1, do 

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, será uma obra promovida pelo Estado ou 

por uma pessoa coletiva de direito público, tendo em vista a satisfação dos interesses ou 

necessidades da sociedade em geral. Deste modo considera-se que se a construção ou 

http://www.dgadr.pt/10-ambiente-e-ordenamento/451-orientacoes-genericas-emitidas-pela-enra
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2009/03/06300/0198802000.pdf


empreendimento for promovido por uma autarquia, uma instituição particular de solidariedade 

social ou uma fundação, e se enquadre dentro do seu objeto social e tenha apenas em vista a 

prestação de um serviço público ou de interesse público, poderá ser enquadrado na alínea l) do n.º 1, 

do artigo 22.° do Decreto-Lei n.º 73/09 de 31 de março. 

Instalação de recintos itinerantes ou improvisados, abrangidos pelo regime do Decreto-Lei n.º 

268/2009, de 28 de setembro, em áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

Sempre que os pedidos de licenciamento e instalação de recintos itinerantes ou improvisados 

instruídos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, impliquem a utilização não 

agrícola de uma área integrada na RAN, estão obrigatoriamente sujeitos à obtenção de parecer 

prévio vinculativo por parte da Entidade Regional da RAN territorialmente competente, por força 

do disposto no n.º 1, do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, sob pena de 

nulidade do ato administrativo de autorização ou aprovação, nos termos do artigo 38.º do mesmo 

diploma, ainda que não envolvam qualquer operação urbanística sujeita a controlo prévio, de acordo 

com o estabelecido no RJUE, nem impliquem a realização de obras de construção civil, a alteração 

irreversível da topografia local ou a instalação de estruturas permanentes. 

O parecer prévio vinculativo poderá ser requerido diretamente pelo promotor junto da Entidade 

Regional da RAN, ou através da Câmara Municipal, enquanto entidade competente para a 

autorização ou aprovação da instalação. As Entidades Regionais da RAN deverão emitir parecer 

prévio vinculativo favorável, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, 

relativamente ao pedido de utilização não agrícola de áreas integradas na RAN, no âmbito do 

procedimento de licenciamento de instalação e funcionamento de recintos itinerantes e 

improvisados, sempre que sejam, cumulativamente, observados todos os requisitos impostos pelos 

artigos 21.º e 22.º, n.º 1, parte inicial do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 e março, e pelo artigo 4.º, 

n.º 3 do Decreto-Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro. 

Da instalação e funcionamento dos recintos itinerantes e improvisados não pode resultar uma 

diminuição ou destruição das potencialidades para o exercício da atividade agrícola nas terras e 

solos integrados na RAN, que seja consequência da prática de alguma das ações perniciosas 

enumeradas nas várias alíneas do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março. 

A instalação dos recintos itinerantes e improvisados em solos integrados na RAN só é admissível 

quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos integrados na RAN, no que respeita às 

componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos 

classificadas como de menor aptidão agrícola. A instalação dos recintos itinerantes e improvisados 

não pode envolver a realização de obras de construção civil, nem implicar a alteração irreversível da 

topografia local, não podendo, ainda, no caso dos recintos improvisados envolver operações que 

impliquem a instalação de estruturas permanentes. O parecer prévio vinculativo emitido pelas 

Entidades Regionais da RAN, quando seja favorável, deverá advertir expressamente o Requerente 

da obrigação de salvaguarda da integridade e limpeza dos solos e da obrigação de reposição da 

situação anterior à realização do evento, sob pena de procedimento contraordenacional. 

Instalação de Parques de Energias Renováveis, em áreas sujeitas ao Regime Jurídico da 

Reserva Agrícola Nacional 

Considerando que a Reserva Agrícola Nacional é constituída pelos solos com maior aptidão 

agrícola, “que devem ser afetos à atividade agrícola, numa ótica de uso sustentado e de gestão 

eficaz do espaço rural” (Artigo 20.º), que ocupam somente 12% do território nacional, e é um 

recurso precioso e escasso, a instalação ou equipamentos de produção de energia a partir de fonte 

renovável que ocupem amplas áreas de solo da RAN por períodos de tempo muito extensos, são 

contrários aos objetivos do RJRAN, nomeadamente, aos objetivo de: “proteger o recurso solo, como 
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suporte do desenvolvimento da atividade agrícola; contribuir para o desenvolvimento sustentável da 

atividade agrícola; contribuir para o ordenamento do território e contribuir para a conectividade e a 

coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza” (Artigo 4.º), e vão, ainda, 

impedir a fruição plena do espaço rural por não permitirem a sua utilização no desenvolvimento das 

atividades normalmente aí exercidas, nomeadamente, as atividades agrícola, pecuária, cinegética, 

florestal e de lazer, causando, complementarmente, uma forte descaracterização da paisagem e, 

consequentemente, do próprio espaço rural. Assim, só poderão ter enquadramento na exceção da 

alínea d), do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, a instalação ou 

equipamentos de produção de energia a partir de fonte renovável nos solos abrangidos pelo regime 

jurídico da RAN, quando cumulativamente, se verifiquem os seguintes pressupostos: 

 esteja integrada numa exploração agrícola viável; 

 se destine à produção de energia para utilização nessa mesma exploração; 

 tenha uma área diminuta comparativamente à dimensão da exploração em causa. 

Pelo contrário, quando se trate da instalação ou equipamento de produção de energia a partir de 

fonte renovável, por exemplo, um parque de painéis solares ou instalação de torres eólicas, 

destinados à produção de energia de fonte renovável com o fim exclusivo ou quase exclusivo de 

venda de energia à rede elétrica, a mesma já não tem enquadramento na referida exceção, uma vez 

que se trata de uma utilização não agrícola manifestamente contrária aos objetivos e princípios 

gerais previstos nas alíneas a), b) e f) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março. Por 

sua vez, no que respeita à possibilidade de enquadramento excecional do Artigo 25.º do Decreto-Lei 

n.º 73/2009, de 31 de março, da instalação ou equipamento de produção de energia a partir de fonte 

renovável, por exemplo, de um parque de painéis solares ou da instalação de torres eólicas, 

destinados à produção de energia de fonte renovável com o fim exclusivo ou quase exclusivo de 

venda de energia à rede elétrica, a inexistência de alternativa viável fora das terras ou solos da RAN 

deve ser aferida nas componentes técnica, económica, ambiental e cultural, pelo tipo de instalação 

ou equipamentos em causa e não pela circunstância de o interessado não dispor de outras terras ou 

solos, devendo sempre localizar-se em terras e solos classificados como de menor aptidão. 
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