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1 PEDIDO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES  

O presente documento pretende dar resposta às solicitações da Comissão de Avaliação formuladas através do Pedido de 

Elementos Complementares (PEC) relativo ao EIA do “Projeto de Execução do Circuito Hidráulico de ligação à albufeira do 

Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana” (Processo de AIA n.º 3415). 

No Anexo 1 do presente documento apresenta-se o Ofício recebido da APA relativo ao Pedido de Elementos 

Complementares no âmbito do processo de Avaliação de Impacte Ambiental - Processo de AIA nº 3415. 

A fim de facilitar a compreensão dos esclarecimentos ora apresentados foi transcrito neste documento o Pedido de 

Elementos Complementares cujas solicitações aqui se apresentam em caixa, a itálico e a sombreado, e com a mesma 

numeração, seguida do respetivo esclarecimento. 

Os esclarecimentos complementares solicitados no âmbito do processo de avaliação de impacte ambiental incidiriam sobre 

os seguintes aspetos: 

A) ASPETOS GERAIS  

Foi solicitado o fornecimento de shapefile no sistema de coordenadas ETRS89-PTTM06, com: 

a. A delimitação da área de estudo do EIA, os limites do projeto e as suas componentes principais; 

b. A delimitação das áreas de intervenção; 

c. As áreas de montado (povoamento) e de quercíneas; 

d. A localização dos pontos de amostragem quer das águas superficiais quer das águas subterrâneas, e a localização 

dos possíveis atravessamentos de linhas de água. 

Apresentar o KMZ das componentes do projeto. 

B) FATORES AMBIENTAIS 

No domínio dos fatores ambientais foi solicitado complementar e/ou detalhar os estudos no âmbito da avaliação de impactes 

para os seguintes descritores: 

a) Sistemas ecológicos; 

b) Uso do solo; 

c) Paisagem. 
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A) ASPETOS GERAIS  

FORNECER FICHEIRO GEORREFERENCIADO, EM FORMATO SHAPEFILE E NO SISTEMA DE COORDENADAS 
ETRS89-PTTM06, COM: 
a) a delimitação da área de estudo do eia, os limites do projeto e as suas componentes principais; 
b) a delimitação das áreas de intervenção; 
c) as áreas de montado (povoamento) e de quercíneas; 
d) a localização dos pontos de amostragem quer das águas superficiais quer das águas subterrâneas, e a localização dos 
possíveis atravessamentos de linhas de água. 

Apresentar o KMZ das componentes do projeto. 

A solicitação foi respondida tendo sido fornecidos os elementos identificados, em formato shapefile e no sistema de 

coordenadas ETRS89-PTTM06, que se apresentam no Anexo 2. 

A solicitação foi respondida tendo sido fornecidas as componentes do projeto em formato kmz, que se apresentam no Anexo 

3. 

B) FATORES AMBIENTAIS  

1. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Verifica-se que a informação apresentada em sede de Aditamento não dá resposta adequada ao solicitado no ponto 
B.2.2 do Pedido de Elementos Adicionais, ou seja, mantém-se incompleta a caraterização da situação de referência no 
que se refere à inventariação da Flora, da Fauna e dos Habitats. 

Deste modo, face à relevância dos valores naturais existentes naquela área e respetiva envolvente, reitera-se a 
necessidade de ser complementada a informação apresentada, devendo ser dada cabal resposta ao anteriormente 
solicitado: 

“Considerando que a realização de apenas uma visita de campo revela-se insuficiente como contributo para validar a 
caraterização da situação de referência da área de intervenção do projeto, face aos eventuais valores de conservação 
presentes, no que se refere à flora, à fauna e aos habitats, deverá ser complementado o trabalho da inventariação dos 
valores naturais, com base em informação existente e que eventualmente pode ser solicitada junto de outras entidades.” 

Considera-se que as solicitações efetuadas em sede de Aditamento foram respondidas, na medida em que foram prestadas 

as devidas informações adicionais solicitadas no âmbito do pedido efetuado no ponto B.2.2. do Pedido de Elementos 

Adicionais (junho 2021). 

De entre os elementos apresentados em sede de Aditamento consta a listagem de entidades contactadas a título adicional, 

com foco no grupo da avifauna, já em 2021, com pedido de informação para a área em análise. À listagem apresentada, 

foram descritos em sede de Aditamento os resultados obtidos dos contactos agora efetuados, em acréscimo aos contactos 

já anteriormente feitos em 2019 junto do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (conforme 

apresentado no Anexo 1 do Vol. 3 do EIA e reiterado em sede de Aditamento), e à Sociedade Portuguesa Para o Estudo 

das Aves (a qual não se pronunciou, conforme consta no Anexo 1 do Vol. 3 do EIA).  

O Pedido de Elementos Complementares agora efetuado pela CA verte uma mesma solicitação genérica efetuada em sede 

de Aditamento, não detalhando em que aspetos específicos considera que a situação de referência para o descritor Sistemas 

Ecológicos está incompleta. Neste contexto, de forma a procurar um alinhamento e a obter um cabal esclarecimento da 
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CA/ICNF ao pedido efetuado, foi solicitado a 20 de julho de 2021 um pedido de agendamento de reunião formal com as 

entidades em causa, a qual não ocorreu. Foram ainda encetados vários contactos telefónicos com o ICNF no sentido de 

procurar um cabal esclarecimento às razões que levaram à consideração de “insuficiência” da situação de referência, 

culminando com um novo contacto por escrito (via email que se apresenta no Anexo 2) a 23 de julho de 2021, onde foi 

novamente apresentado um enquadramento e expostas as questões da equipa técnica, com vista a procurar obter uma 

clarificação ao pretendido, ao qual não se obteve resposta. No dia 9 de agosto de 2021 foi encetado novo contacto com o 

ICNF, de forma a fomentar o diálogo e a colaboração entre as diferentes partes. Através deste contacto foi possível ouvir as 

preocupações do ICNF, que se relacionam essencialmente com a falta de dados recentes sobre as espécies presentes na 

área e as suas populações. 

Assim, o ICNF atestou que, a atual situação de referência, incluída no Estudo de Impacte Ambiental submetido, inclui um 

resumo da informação já publicada, sendo que esta é do conhecimento do ICNF. Ainda assim, considera que algumas das 

publicações de referência disponíveis e que servem de base aos trabalhos se encontram desatualizadas devido à sua data 

de publicação, como é o caso do Atlas das Aves Nidificantes em Portugal (2008) ou do Livro Vermelho dos Vertebrados de 

Portugal (2005). Questionado pela Bioinsight sobre trabalhos mais recentes ou equipas que estejam/tenham trabalhado na 

área e que pudessem ser consultadas, o ICNF admitiu que não existem trabalhos recentes na zona, nem equipas que 

atualmente aí façam amostragens. O próprio ICNF não possui mais informação a nível interno, tendo já utilizado a informação 

que possui para excluir algumas das áreas inicialmente incluídas no projeto.  

Assim, o ICNF considera que falta informação sobre a atual situação das espécies na área, dado que o hiato de tempo entre 

as publicações de referência e a atualidade é significativo. Na opinião deste organismo público, a situação de referência 

deveria complementar a informação já existente e que foi devidamente compilada e inserida no documento entregue, através 

da realização de um trabalho de campo mais abrangente e intensivo. 

Neste contexto, refletindo-se sobre as questões colocadas pelo ICNF, propõe-se a inclusão da área afeta ao projeto no 

Programa Global de Monitorização para a avifauna estepária, já aprovado e em curso na EDIA. Tendo em conta este plano, 

foi solicitado pelo ICNF a inclusão das seguintes medidas: 

▪ Implementação de Plano de Monitorização de Aves Estepárias na área do projeto, com o objetivo de determinar o 

impacte decorrente da alteração dos habitats sobre as comunidades de aves, particularmente as espécies estepárias; 

▪ Toda a área de implantação do projeto deve ser considerada; 

▪ A monitorização deve ter início na fase de pré-construção, e abranger no mínimo um ciclo anual, abrangendo as 

diferentes épocas fenológicas e as épocas mais favoráveis à observação de cada espécie alvo. Deve depois ser 

executado durante toda a época de construção e num mínimo de 3 anos em fase exploração, sendo crucial que todas 

as amostragens abranjam ciclos fenológicos completos;  

▪ Tendo em conta as espécies observadas durante o trabalho de campo e/ou cuja presença é considerada potencial na 

área de estudo, deve ter-se especial atenção às seguintes espécies: francelho (Falco naumanni), chasco-ruivo 

(Oenanthe hispanica), águia-caçadeira (Circus pygargus), rolieiro (Coracias garrulus), alcaravão (Burhinus 

oedicnemus), sisão (Tetrax tetrax), a abetarda (Otis tarda) e e calhandra-real (Melanocorypha calandra); 

▪ Tal como previsto no contexto de AIA, em fase de Pós-AIA, os resultados obtidos nos planos a implementar deverão 

permitir a adoção de uma gestão adaptativa, permitindo assim uma abordagem proativa sobre a necessidade de 

adicionar ou rever medidas e programas, num processo de avaliação e melhoria contínua; 
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▪ No final do programa de monitorização, o último relatório deverá fazer uma revisão geral de todo o trabalho de 

monitorização que se desenvolveu ao longo desse período, comparando os resultados obtidos com os impactes 

esperados. 

Não obstante o acima exposto e as medidas adicionais propostas pelo ICNF, a equipa técnica responsável pelo descritor 

Sistemas Ecológicos reitera a consideração de que a Situação de Referência para a inventariação dos valores naturais deu 

cumprimento aos objetivos de AIA, permitindo fazer uma avaliação bem substanciada dos potenciais impactes sobres estes 

valores tendo em conta as ações decorrentes da construção e operação do projeto em estudo. Foi com base nos valores 

naturais presentes e avaliação dos potenciais impactes que foi proposta no estudo uma estratégia de mitigação com vista à 

salvaguarda dos valores naturais relevantes presentes na área. De forma a validar a avaliação de impactes feita em sede 

de AIA, foram propostos os programas de monitorização considerados adequados aos valores naturais verificados como 

mais sensíveis, nomeadamente a inclusão das áreas abrangidas pelo presente projeto no Programa Global de Monitorização 

da Avifauna, já implementado pela EDIA, para avaliação dos efeitos reais do projeto e medidas a implementar. Nos 

parágrafos seguintes reforça-se e sustenta-se a justificação ao considerado até ao presente parágrafo.  

De acordo com o Regime Jurídico de AIA (RJAIA), Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de dezembro, no que à situação de 

referência (atual) diz respeito, conforme Anexo V, alínea 3, é referido que a avaliação deve ser feita “(…) através de um 

esforço razoável, em função da disponibilidade dos dados ambientais e do conhecimento científico.” Neste contexto, no 

estudo em análise foi dado cumprimento ao disposto no RJAIA. 

Como patente no EIA, todos os trabalhos fundamentaram-se no levantamento, análise e interpretação de informações 

obtidas através de pesquisa bibliográfica, levantamentos de campo, contactos com entidades locais, regionais e outras. 

Foram ainda identificadas as interações da área em análise com a existência de áreas sensíveis, com enfoque nas 

constantes do Decreto-Lei 142/2008, de 24 de julho, bem como outras relevantes ainda que sem contexto de proteção legal 

(como as IBAs):  

• No que à Flora e Habitats RN2000 diz respeito foi efetuada a inventariação dos valores naturais não só em linha 

com as disposições do D.L. n.º 140/99, de 24 de abril, com a redação dada pelo D.L. n.º 49/2005, de 24 de fevereiro 

e pelo D.L nº 156-A/2013, de 8 de novembro, mas também inventariados valores naturais que constituem 

endemismos em Portugal, bem como os valores que se encontram sob proteção legal em legislação, bem como a 

consulta a bibliografia da especialidade, bem como trabalhos de campo na área em análise. O esforço efetuado 

permitiu a inventariação dos valores naturais em análise, culminando com a obtenção da valoração ecológica para 

as espécies florísticas e Habitats, que foi posteriormente tida em conta no mapeamento das áreas de maior valor 

ecológico e na avaliação dos impactes associados ao Projeto em análise.  

• Para a Fauna, a inventariação dos valores naturais incluiu os grupos considerados mais sensíveis, incluindo a 

avifauna, mamofauna, herpetofauna e ictiofauna, tendo ainda sido feita a caracterização das condições ecológicas 

das linhas de água existentes na área em análise para o Projeto. A inventariação e caracterização dos valores 

naturais foi efetuada tendo por base o disposto no DL n.º 140/99 de 24 de abril, com a redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro, para as espécies prioritárias constantes no Anexo A-1*, o estatuto de 

conservação nacional (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal) e internacional (IUCN), a classificação como 

SPEC 1 confirme BirdLife International (avifauna), bem como uma extensa consulta de bibliografia de referência, 

para além da já referida consulta a entidades e a realização de trabalhos de campo na área em estudo. O esforço 
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efetuado permitiu a inventariação dos valores naturais em análise, culminando com a obtenção da valoração 

ecológica para as espécies faunísticas (que como patente no EIA considerou ainda todas as espécies não 

constantes dos documentos normativos em vigor, mas que têm presença regular nas áreas em estudo e que, pela 

tipologia do projeto, possam ser potencialmente afetadas), que foi posteriormente tida em conta no mapeamento 

das áreas de maior valor ecológico e na avaliação dos impactes associados ao Projeto em análise.  

Sublinha-se ainda, que no caso da avifauna, enquanto um dos grupos considerados mais sensíveis no contexto da avaliação 

de impactes do Projeto em análise, os levantamentos de campo efetuados na área de estudo coincidiram com uma época 

favorável para a sua inventariação, dado que permitiram validar a confirmação da presença de espécies de fenologia não 

só residente, como também estival em Portugal e na região em estudo, bem como confirmar a utilização da área para 

reprodução de espécies de elevado interesse conservacionista, como exposto no EIA e reiterado em sede de Aditamento. 

Reitera-se ainda, no caso da avifauna, que o completo inventário destes valores naturais resultou na confirmação da 

presença de todas as espécies listadas para a área em análise, quer através dos trabalhos de campo, quer através de 

confirmação bibliográfica, incluindo as espécies estepárias potencialmente mais sensíveis às alterações de habitat 

decorrentes da tipologia de Projeto em análise. 

Tendo em conta que a potencial afetação dos valores naturais faunísticos e florísticos associada à tipologia de Projeto em 

avaliação decorre não só das intervenções diretas para implantação das infraestruturas, mas também de alterações de 

habitat potenciadas pela alteração progressiva do uso do solo, a caracterização da situação de referência incluiu ainda a 

inventariação, cartografia e caracterização dos biótopos presentes na área. Neste âmbito foi efetuada uma análise integrada 

de todos os valores naturais que definem um biótopo, culminando com a obtenção de um índice de valoração destas áreas, 

em função dos Habitats e principais espécies florísticas e faunísticas aí inventariadas e que os caracterizam. A pontuação 

da valoração obtida foi tida em consideração nos critérios definidos para o cálculo da significância dos impactes associados 

à tipologia de Projeto. 

Sublinha-se que a inventariação de todos os valores naturais e a análise integrada dos mesmos permitiu ainda o 

levantamento de todas as áreas de maior relevância ecológica no contexto em análise, resultando na classificação da grande 

maioria da área em estudo como área de sensibilidade ecológica, tal como bem patente nos Vol. 1 (RS) e Vol. 2 (Desenhos) 

do EIA. 

Acrescenta-se ainda que, dada a solicitação efetuada pela CA, quer em sede de Aditamento, quer em sede de Elementos 

Complementares, a equipa técnica responsável pelo descritor Sistemas Ecológicos adotou uma postura de análise critica 

em relação ao trabalho técnico produzido, através da comparação com outros Estudos de tipologia semelhante apresentados 

e avaliados em sede de AIA. A título de exemplo, referem-se os seguintes:  

• Proc. AIA n.º 3287 - Circuito Hidráulico de Vidigueira e Respetivo Bloco de Rega: com decisão Favorável 

Condicionada emitida em fevereiro de 2020; 

• Proc. AIA n.º 3007 – Circuito Hidráulico de Reguengos e Respetivo Blogo de Rega: com decisão Favorável 

Condicionada emitida em outubro de 2018; 

• Proc. AIA n.º 3006 – Circuito Hidráulico Póvoa-Moura e Respetivos Blocos de Rega: com decisão Favorável 

Condicionada emitida em setembro de 2018. 
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Através de uma análise comparativa ao trabalho técnico efetuado para a caracterização da Situação de Referência e 

inventariação dos valores naturais presentes nas áreas em análise dos Projetos nos referidos processos, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os conteúdos trabalhados e apresentados em respetiva sede de AIA e o estudo 

aqui em análise. Refere-se, ainda a título de exemplo, que no primeiro caso o esforço efetuado quer em termos bibliográficos 

quer em termos de trabalhos de campo foi similar ao realizado para a avaliação do Projeto, sendo que do melhor 

conhecimento da equipa técnica, através da informação disponível no site da APA, não houve lugar a pedidos de Elementos 

Adicionais e/ou Complementares ao procedimento. Os segundo e terceiros casos seguiram também uma abordagem 

semelhante no contexto de AIA, sendo que nestes casos houve lugar a pedido de Elementos Adicionais em sede de 

Aditamento, contudo, as solicitações foram claras nos pontos a esclarecer, complementar ou a adicionar aos Estudos 

efetuados, para grupos e/ou espécies específicos, o que não se verifica nos pedidos de elementos Adicionais e 

Complementares relativos ao processo de AIA do Projeto aqui em análise.  

Atendendo a toda a informação anteriormente exposta, conclui-se que o trabalho técnico efetuado para a Situação de 

Referência para o Projeto do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana 

foi adequado e permitiu avançar com uma avaliação de impactes suportada e adequada no contexto do RJAIA. 

Por último, e no que à abordagem seguida para o Projeto em análise no que à interação com stakeholders diz respeito, 

importa relembrar que logo desde o início da preparação de Projeto, análise de soluções e até à definição da solução de 

layout final do Projeto foi seguida uma abordagem conservadora e de comunicação com entidades locais e regionais. 

Sublinha-se, entre os vários pontos patentes no EIA, o estrito seguimento da Hierarquia da Mitigação, iniciado pelo primeiro 

passo de “Evitar” tanto quanto possível a afetação de áreas mais sensíveis. A título de exemplo, através da interação entre 

o proponente, o ICNF e a Câmara Municipal de Ourique resultou na exclusão do layout inicial do Projeto de uma área 

superior a 600 hectares, dado que no âmbito da revisão do PDM de Ourique estaria a ser equacionada a ampliação da ZPE 

de Castro Verde (vide Cap.3, Secção 3.1.2 do Vol. 1 do EIA; reiterado novamente no Cap. 4, Secção 4.9.1 do Vol. 1 do EIA). 

Da mesma forma, sublinha-se também a forte preocupação em evitar, tanto quanto possível de uma perspetiva de viabilidade 

técnica do Projeto, a afetação de áreas de quercíneas, incluindo as áreas relativas ao Habitat 6310 (vide por exemplo, Cap. 

4, Secção 4.7 do Vol. 1 do EIA).  

Naturalmente, com a definição da solução de layout final para o Projeto, a inventariação dos valores naturais, caracterização 

da situação de referência e respetiva análise de impactes para o descritor Sistemas Ecológicos foi efetuada para uma área 

já ajustada à priori. Não obstante, para todos os impactes potenciais identificados como mais significativos foram definidas 

um conjunto de medidas de minimização adequadas a cada fase de Projeto, tal como detalhado no Cap.7 do Vol. 1 do EIA; 

bem como um conjunto de medidas de compensação dos impactes residuais não minimizáveis, tal como detalhado no Anexo 

9 do Vol. 3 do EIA. Sublinhar ainda a inclusão do Projeto no Programa Global para Monitorização da Avifauna do EFMA, o 

qual permitirá efetuar uma avaliação integrada da evolução das comunidades, assim como identificar a necessidade de 

virem a ser definidas medidas de mitigação adicionais às agora propostas. As atividades a desenvolver deverão respeitar 

as medidas acima propostas. 

Por todo o conteúdo exposto, considera-se que foi dada resposta às solicitações formuladas em sede de Aditamento e em 

sede de Elementos Complementares, pela justificação da adequabilidade técnica e postura conservadora de todo o trabalho 

efetuado. Ainda assim, como resultado do diálogo e da colaboração entre as diferentes partes, acrescentam-se nesta 
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resposta ao pedido de elementos complementares várias medidas a serem consideradas  no  Programa Global para 

Monitorização da Avifauna do EFMA. 

2. USO DO SOLO 
 
Apresentar justificação adequada e informação complementar para as seguintes afirmações expressas no relatório síntese 
do EIA reformulado: 

 

a. Pág. 6-14  

“Os impactes referidos nas áreas de implementação das infraestruturas de apoio à obra serão minimizáveis através da 
adoção das boas práticas de conservação do solo, que terão tradução nas medidas previstas no capítulo e compiladas 
no Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da obra (…), nomeadamente as boas regras de decapagem da terra vegetal e 
a sua separação em pargas e as orientações para recuperação biofísica das áreas afetadas pela obra” 

A análise dos impactes restringiu-se às áreas de implementação das infraestruturas de apoio à obra, sendo omissa 
relativamente a outras zonas, pelo que a mesma deve ser apresentada. 

Os impactes nos solos associados à fase de construção estarão fundamentalmente relacionados com: 

▪ a ocupação do solo com as instalações provisórias (nomeadamente estaleiros e acessos de obra bem como outras 

infraestruturas de apoio à obra) associadas às ações de construção; 

▪ as necessárias ações de desmatação, limpeza e escavação dos terrenos onde serão implantadas as diversas 

estruturas que integram o projeto, nomeadamente a estação elevatória e o reservatório da Messejana, o adutor 

primário, a conduta elevatória, a rede de rega e a rede viária; 

▪ a compactação dos solos nas zonas de movimentação e de operação das máquinas e viaturas associadas à obra; 

▪ o depósito temporário de terras sobrantes; 

▪ e a possibilidade de contaminação dos solos por via de derrames acidentais de produtos contaminantes.   

Os impactes nas zonas a ocupar pela rede secundária de rega, pelos estaleiros, pelo depósito de terras e de outros materiais 

inertes serão negativos, diretos, certos e imediatos mas temporários, reversíveis, pouco significativos e de 

magnitude reduzida por corresponderem a áreas afetadas temporariamente pela execução da obra, considerando-se que 

a magnitude do impacte é minimizável, tendo em conta que estas áreas no final da obra serão sujeitas a descompactação 

e recuperação através da reposição da camada de terra vegetal, e nestes locais, desde que não se tratem de culturas 

permanentes ou arbóreas, poderão ser retomados os usos do solo. 

Já no que respeita às zonas a ocupar definitivamente pelas infraestruturas do projeto (estação elevatória, reservatório e rede 

viária) que implicam a ocupação permanente de solos, considera-se este impacte como negativo, direto, permanente, 

certo, local, imediato, de magnitude reduzida face às áreas a ocupar por estas estruturas (estação elevatória: 0,2 ha; 

reservatório: 0,1 ha e rede viária: 0,3 ha) e pouco significativo face à tipologia de solos afetados por serem solos pouco 

evoluídos, maioritariamente solos mediterrâneos pardos de materiais não calcários.  

A análise e quantificação das áreas das diferentes classes de solos afetadas pela implementação do projeto e respetivas 

infraestruturas foi apresentada no Capítulo 6.7.2 e respetivo Quadro 6.7.1, do Relatório Síntese (Volume 1 do EIA). 
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b. Pág. 6-22  

“No que se refere à implantação das condutas (conduta adutora e conduta elevatória) e rede de rega, prevê-se que os 
impactes nos recursos hídricos se manifestem na turvação pontual das linhas de água na zona de interseção, como 
consequência da desagregação do solo, resultante da movimentação de terras necessária às operações de implantação 
das condutas (abertura de valas, introdução da tubagem e consequente fecho)” 

Considerando-se que haverá mais impactes a ter em conta, para além da simples turvação pontual da linha de água, 
deve ser aprofundada a análise dos impactes em causa. 
 
c. Pág. 6-22  

“No caso da ribeira da Ferraria e ribeira da Messejana, e ainda na ribeira dos Nabos poderá haver necessidade de 
recorrer ao uso de ensecadeiras para assentamento da conduta no leito das ribeiras”  

Deve ser apresentada a análise dos impactes associados a esta operação de recurso, uma vez que não consta da 
informação apresentada. 

As atividades de desmatação e decapagem nas áreas em que a rede de rega atravessa linhas de água poderão influenciar 

pontualmente a qualidade da água dessas linhas de água (turvação), bem como o seu escoamento superficial. Além disso, 

estas ações irão realizar-se com recurso a meios mecânicos que potenciam o risco de contaminação dos recursos hídricos 

em caso de incidentes com óleos ou combustíveis e se os trabalhos forem desenvolvidos em época húmica (quando se 

verifica a ocorrência de escoamento superficial nas linhas de água em causa). 

Assim, os trabalhos a executar para a implementação de condutas (conduta adutora e conduta elevatória) e rede de rega 

nos locais onde as mesmas atravessam linhas de água, poderá provocar, essencialmente, três tipos de impactes nos 

recursos hídricos superficiais: 

▪ Turvação das linhas de água e eventual sedimentação; 

▪ Alteração do escoamento natural das linhas de água; 

▪ Eventuais riscos de contaminação das linhas de água. 

Em relação à turvação das linhas de água e possível sedimentação, as operações de decapagem da camada superficial dos 

solos e a movimentação de terras e particularmente, a abertura de valas, introdução da tubagem e consequente fecho, 

poderão afetar os recursos hídricos, pois na estação húmida provocam o aumento da erosividade do solo, com o 

consequente aumento do arrasto de partículas para as linhas de água, ocorrendo, assim, um aumento do transporte sólido 

de partículas e de turvação. 

Prevêem-se assim impactes na qualidade dos recursos hídricos pela turvação pontual das linhas de água na zona de 

interseção, como consequência da desagregação do solo, resultante da movimentação de terras necessária às operações 

de implantação das condutas (abertura de valas, introdução da tubagem e consequente fecho). Eventualmente, estas 

partículas podem ainda sedimentar, acabando por se depositar nos leitos, causando dificuldades ao escoamento natural. 

Refira-se contudo, que, à exceção da ribeira da Ferraria, da ribeira da Messejana e da ribeira dos Nabos (as quais se prevê 

deverão ter caudal a maior parte do ano), as linhas de água que serão atravessadas possuem um regime torrencial, pelo 
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que durante a maior parte do ano se encontram sem escoamento. Este facto facilita o atravessamento das mesmas, dado 

ser permitido proceder ao assentamento das condutas sem trabalhos adicionais. 

No caso da ribeira da Ferraria e ribeira da Messejana, e ainda na ribeira dos Nabos, e uma vez que estas linhas de água 

deverão apresentar caudal a maior parte do ano, por forma a evitar eventuais impactes nestas linhas de água, estas 

intervenções deverão ser realizadas em época seca, ou seja, numa altura que as linhas de água não apresentem caudal e 

em que o nível freático esteja o mais baixo possível. Não se prevê assim afetação do escoamento das referidas linhas de 

água e não se perspetiva, efetivamente, a necessidade de ensecadeiras, ao contrário do que foi referido no EIA. 

Por fim, e em relação aos riscos de contaminação, durante a fase de construção das infraestruturas, e particularmente nos 

locais de interseção com linhas de água, poderão ocorrer situações acidentais que induzam a contaminação das massas de 

água, nomeadamente através de derrames de óleos e outros contaminantes, associados à operação de maquinaria na frente 

de obra.  

Assim a gestão ambiental da obra deverá prevenir este tipo de situações acidentais, pelo que devem ser respeitadas e 

devidamente implementadas as medidas preconizadas no Sistema de Gestão Ambiental (Anexo 10 do Volume 3 do EIA). 

Contudo, caso ocorram, devem existir os meios necessários para conter os eventuais derrames e proceder à limpeza do 

terreno, evitando a contaminação das linhas de água. 

d. Pág. 7-10  

“A seleção de eventuais zonas de depósito de terras, deve excluir as seguintes áreas e, preferencialmente, ocorrer fora 
de: i. domínio hídrico (…) ix. áreas urbanizadas ”. 

Verificando-se que esta medida de minimização é incongruente ao estabelecer que preferencialmente se situa fora de 
uma zona que é excluída, deve ser apresentado o necessário esclarecimento de clarificação. 

Efetivamente, a seleção de eventuais zonas de depósito deverão excluir as áreas listadas pelo que a medida de minimização 

apresentada deverá ter a seguinte redação: 

▪ A seleção de eventuais zonas de depósito de terras, deve excluir as seguintes áreas: 

i. domínio Hídrico; 

ii. perímetros de proteção de captações; 

iii. áreas pertencentes à REN; 

iv. áreas pertencentes à RAN 

v. áreas com grande declive com evidências de escorregamentos de terras; 

vi. locais onde haja ocorrências patrimoniais; 

vii. locais ecologicamente sensíveis como as margens de linhas de água e respetiva galeria ripícola, ou zonas de 

elevada densidade arbórea (nomeadamente montados); 

viii. áreas de ocupação agrícola; 

ix. áreas urbanizadas.  
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3. PAISAGEM  
Após análise da informação adicional apresentada em resposta ao pedido de elementos efetuado, considera-se que as 
questões para as quais foi solicitada a apresentação de informação não foram integralmente respondidas. 

A definição de Unidades de Paisagem é um exercício de síntese que visa compreender a interação entre os aspetos 
naturais e culturais do território. Neste sentido, a metodologia mais usual, que também é apresentada pelo proponente 
para o enquadramento da área de estudo, integra várias dimensões: a económica, a cultural, a socioeconómica e 
sensorial. Estas vertentes são analisadas e homogeneizadas de acordo com um padrão específico que define as 
unidades ou subunidades de paisagem. Os fatores determinantes para a individualização das unidades, não são 
sempre os mesmos, podendo resultar da morfologia ou da natureza geológica, do uso do solo, da proximidade ao 
oceano, ou da combinação equilibrada de vários fatores’ (Cancela d’Abreu, A., 2004). Assim, não se compreende que 
a carta de unidades de paisagem apresente apenas a Carta de Ocupação de Uso do Solo sem que sejam 
interpretados os padrões que regem a sua distribuição criando uma homogeneidade no território.  

O pedido de elementos incidia sobretudo numa melhor adequação e explicação da metodologia utilizada para a 
avaliação da paisagem. No entanto as respostas apresentadas alteram valores de ponderação sem qualquer 
justificação que a suporte.  

Não se compreende a interpretação efetuada atendendo a que o critério para definição das subunidades de paisagem 

encontra-se descrito no EIA e complementado na resposta no aditamento anteriormente apresentado, no âmbito do 

pedido de elementos adicionais. A definição das subunidades de paisagem teve por base critérios de homogeneidade 

dos padrões paisagísticos que se repetem no território em análise. 

No presente projeto face à dimensão da área em estudo, para uma melhor interpretação da paisagem, considerou-se 

pertinente a fragmentação utilizada, com o objetivo de se obter uma melhor leitura e interpretação em termos 

cartográficos da paisagem atravessada, nomeadamente em termos de ordenamento.  

Na sequência do comentário relativo às valorações atribuídas à Qualidade Visual da Paisagem, no pedido de elementos 

adicionais anterior, considerou-se relevante a alteração das classes de valoração da paisagem, tendo em vista uma 

ponderação mais diferenciada, em correspondência com as características dos parâmetros de análise considerados. 

Assim, com a introdução de mais uma classe de valoração (Muito Elevada), os valores foram aferidos e contextualizados, 

em conformidade. 

No que respeita à Carta de Absorção Visual da Paisagem é amplamente utilizado nestes estudos a avaliação da 
situação mais desfavorável – que considera apenas o relevo - em detrimento da representação da Capacidade de 
Absorção Visual da Paisagem à data do estudo. A utilização de elementos dissimuladores da visibilidade como o uso 
do solo ou a distância da visibilidade, apesar de influenciarem o impacte visual são mais facilmente alteráveis e por 
isso devem ser desprezados para que a avaliação seja realizada para a pior situação possível. 

Face ao acima exposto, solicita-se a apresentação da informação abaixo descrita. 

 3.1. Caracterização da situação de referência 

 a. Carta de Capacidade de Absorção Visual 

 i. Apresentar a Carta de Capacidade de Absorção Visual, dado que a que consta do EIA se rege por uma metodologia 
não adequada e largamente arbitrária. A metodologia considerada no EIA revela uma elevada sobreposição de 
conceitos que resulta de um não entendimento dos mesmos. A metodologia em uso na avaliação, desde 2009, não 
considera as diversas variáveis elencadas nos seguintes quadros que, não se revelam adequados e não têm 
aplicabilidade: 
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Entende-se que, quer no EIA quer no Aditamento (resposta a pedido de elementos adicionais), foi exposta de forma clara 

e detalhada a metodologia usada, que se considerou adequada para o contexto visual do projeto em questão 

(considerando a ausência de critérios definidos, legais ou normativos, uniformizados e reconhecidos para a análise da 

Capacidade de Absorção Visual da Paisagem, que possam ser vinculativos ao solicitado no presente ponto do atual 

pedido de elementos complementares,  a metodologia utilizada entende-se como  igualmente válida). 

- Quadro 4.11.6 - Carta de Visibilidade. Alturas estimadas para as subunidades de paisagem” (EIA - Relatório Síntese, 
na página 4-204); 

- Quadro 4.11.8 – Avaliação da Capacidade de Absorção Visual” (EIA - Relatório Síntese, na página 4-204). 

Face ao exposto, a referida Carta deve ser elaborada tendo em conta as seguintes orientações: 

- A elaboração deste parâmetro é independente da localização ou tipologia do projeto. Este visa a caracterização do 
território delimitado pela área de estudo, na situação de referência. 

- Não deve suportar-se nas Unidades e Subunidades de Paisagem definidas. 

- Deve ser considerado um conjunto de pontos de observação, representativos da presença de observadores e do seu 
peso em cada local e no território em análise, distribuídos dentro do buffer utilizado como área de estudo da Paisagem. 

- A seleção de pontos de observação não pressupõe qualquer privilégio, ou seletividade, de localização ou proximidade 
a partir dos quais se visualiza o projeto ou qualquer dimensão das componentes do mesmo. 

- A cada povoação deve corresponder uma ponderação/peso em função da sua relevância. 

- Nas vias rodoviárias, ou outras, a distribuição dos pontos de observação deve ser ao longo destas, ao eixo, em 
função da frequência de observadores temporários e da escala de trabalho. O afastamento de pontos deve ser mantido 
segundo uma métrica a estabelecer para cada nível de hierarquia das vias em causa, também a estabelecer; ou seja, 
deve ser diferente para cada uma delas, devendo ser expostos na metodologia. 

- Todos os pontos de observação – permanentes e temporários -, considerados na análise, devem ser assinalados 
graficamente na carta de forma diferenciada. 

- Para cada ponto de observação deve ser gerada a sua bacia visual, com raio igual ao considerado para o buffer, à 
altura média de um observador comum. 

- Os ângulos a considerar para cada ponto de observação devem ser sempre de acordo com os seguintes critérios: 
vertical +90º e os -90º (formando, portanto, 180º) e o horizontal de 360º. 

- A Capacidade de Absorção Visual deve ser obtida por cruzamento dos potenciais pontos de observação com o relevo 
da área estudada (modelada e representada em Modelo Digital do Terreno), considerando-se a situação mais 
desfavorável (sem vegetação) e apresentada sobre a forma de classes. 

- A metodologia usada deve ser exposta de forma clara e detalhada, considerando as orientações acima elencadas. 

 ii. Apresentar a quantificação das classes deste parâmetro em unidades de “ha”. Sugere-se a sua apresentação em 
quadro/tabela, onde deve constar o valor da área total da área de estudo da Paisagem. 

 iii. Realizar a caracterização deste parâmetro para toda a área de estudo, assim como quanto às classes a que as 
diversas componentes do projeto se sobrepõem. 

Refira-se que, a metodologia utilizada para avaliação da capacidade de absorção visual da paisagem teve em 

consideração os princípios gerais anteriormente expostos, especificamente no que diz respeito ao modelo digital do 

terreno e metodologia de análise, diferindo apenas pelo facto de incluir as componentes visuais sobre o terreno (situação 

de referência em termos de uso do solo, no presente caso principalmente representado pelo montado, no que se refere 
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a estruturas visuais de volumes mais elevados), exposições, assim como o fator distância, que se consideram pertinentes 

para uma avaliação balizada.  

Na paisagem em avaliação, foram identificados como potenciais pontos de observação, representativos da presença de 

observadores no local, as principais vias de comunicação, das quais se destaca o IC1 e algumas estradas municipais, 

designadamente a EN 261, EN 263, EN 261-4, EM 1082, EM 530, EM 1225, a A2 e o caminho de ferro, face à 

acessibilidade visual e perceção da paisagem em estudo, e o tecido edificado, em particular por ocupar preferencialmente 

posições cimeiras na bacia visual, com abrangência sobre a área em estudo, sobretudo as povoações de Panóias e 

Messejana.  

Na carta Intervisibilidades da Paisagem (Desenho 40394-EA-0200-DE-020 em anexo), encontram-se demarcadas as 

bacias visuais, relativas a cada ponto de visibilidade, tendo em consideração o relevo (modelado e representado em 

MDT), o coberto vegetal e uma altura média de 1,60 m, para um potencial observador sobre o terreno, e, ainda, o fator 

distância, atendendo que a perceção dos elementos que compõem a paisagem a partir de uma distância de 500 m, vão 

perdendo leitura e nitidez, deixando de ser reconhecíveis os objetos. 

No quadro seguinte é apresentada a quantificação da Capacidade de Absorção Visual da Paisagem para a área em 

estudo 

Quadro 1 - Quantificação da Capacidade de Absorção Visual 

Capacidade de Absorção Visual (CAV) Área (ha)  % 

Baixa  2839,77 22,2 

Média  7149,82 55,9 

Elevada  2686,32 21,0 

Muito Elevada  117,25 0,9 

Total da Área em Estudo 12793,2 100 

Após revisão dos pontos de observação e aferição da carta de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (Desenho 

40394-EA-0200-DE-017 em anexo), verifica-se que, a maior parte do território em estudo caracteriza-se por apresentar 

média Capacidade de Absorção Visual (CAV), tal como na análise anteriormente efetuada. As zonas com CAV Baixa e 

Elevada ocorrem de forma fragmentada, em consequência de alterações nas formas de relevo e de apropriação do 

território, e da maior ou menor presença de observadores, temporários ou permanentes, com potencial de visibilidade 

sobre as mesmas.  

As zonas incluídas na classe Baixa de CAV, surgem principalmente na envolvente da rede viária e dos principais núcleos 

sociais.  
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 b. Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem 

 i. Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual, que deve refletir todas as alterações a introduzir quer na Carta de 
Qualidade Visual quer na Carta de Capacidade de Absorção. A mesma deve manter a Matriz apresentada no Relatório 
Síntese, na página 4-206, no “Quadro 4.11.9 – Sensibilidade Visual da Paisagem – Matriz de Ponderação”, que se 
considera correta. 

 ii. Apresentar a quantificação das classes deste parâmetro em unidades de “ha”. Sugere-se a sua apresentação em 
quadro/tabela, onde deve constar o valor da área total da área de estudo da Paisagem. 

 iii. Realizar a caracterização deste parâmetro para toda a área de estudo, assim como quanto às classes a que as 
diversas componentes do projeto se sobrepõem. 

Na sequência da revisão da carta de Capacidade de Absorção Visual da paisagem, foi atualizada a carta de Sensibilidade 

Visual (ver Desenho 40394-EA-0200-DE-018 em anexo), de modo a refletir as alterações.  

No quadro seguinte é apresentada a quantificação da Sensibilidade Visual da Paisagem da área em estudo, com base 

nos critérios utilizados na elaboração das cartas de QVP e CAV. 

Quadro 2 - Quantificação da Sensibilidade Visual da Paisagem 

Sensibilidade Visual da Paisagem (QVP) Área (ha)  % 

Baixa  2379,66 18,6 

Média  6762,43 52,9 

Elevada  3584,62 28,0 

Muito Elevada  66,45 0,5 

Total da Área em Estudo 12793,2 100 

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

ponderados para a área em estudo, foi possível concluir que, genericamente, o território abrangido pelo Circuito 

Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega de Messejana, apresenta média sensibilidade 

paisagística (52.9%), o que demostra uma certa recetividade a potenciais ações que possam interferir com o seu 

conteúdo paisagístico e estrutura visual. Saliente-se que, no presente caso, a reação da paisagem irá depender da 

natureza das ações a empreender e da dimensão da área afetada. 

De referir que, os padrões de média sensibilidade visual refletidos pela paisagem, são resultantes das características do 

relevo predominantemente aplanadas a onduladas e do predomínio dos baixos volumes na estrutura da paisagem, que 

determinam uma sequência de horizontes delimitados por suaves cumeadas, por vezes elevados pelos recortes das 

manchas de montado. É de destacar nesta paisagem, o predomínio da grande propriedade, o que condiciona a 

acessibilidade, quer física, quer visual, ao espaço em análise.  
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 3.2. Identificação, caracterização, avaliação e classificação de impactes 

 a. Apresentar as bacias visuais dos seguintes elementos do projeto, acompanhadas de uma avaliação e classificação 
dos impactes visuais associados à fase de obra/construção: 
   - Conduta elevatória 
   - Conduta adutora 

As características visuais da infraestrutura a implementar, foram analisadas com base nos elementos do projeto, 

nomeadamente da conduta elevatória e adutora, que foi acompanhada de uma avaliação e classificação dos impactes 

visuais associados quer à fase de construção, como de exploração. 

Sumariamente as características dos referidos elementos de projeto são as seguintes:  

▪   Conduta Elevatória - Conduta enterrada com cerca de 4,5 km de extensão, com origem na estação elevatória de 

Messejana;  

▪   Conduta Adutora – conduta enterrada com uma extensão total de 17,8 km, desenvolvendo-se desde o reservatório 

de Messejana até à albufeira do Monte da Rocha; 

Na fase de construção da conduta elevatória e conduta adutora, foram identificadas com potencial impacte visual, as 

seguintes ações: 

- remoção do coberto vegetal ao longo do traçado das condutas e sua envolvente imediata; 

- abertura de valas e depósito das terras de escavação ao longo das mesmas, para reposição, quando do 

fechamento; 

- colocação das condutas, seguida do fecho das valas e a reposição do uso do solo. 

De um modo geral, a área afeta ao corredor das condutas elevatória e adutora em apreciação, desenvolve-se numa zona 

de relevo plano a ondulado e numa paisagem com reduzido número de observadores. 

No Desenho 40394-EA-0200-DE-019 (em anexo) foram marcadas as bacias visuais das condutas adutora e elevatória, 

que correspondem à área com potencial de visibilidade sobre o corredor de implantação desta infraestrutura, durante a 

fase de construção. A carta de intervisibilidades foi gerada a partir do MDT do terreno, tendo em consideração os usos 

dos solos e uma altura média de um observador comum com uma altura de 1,60 m.  

No presente caso, as situações potencialmente mais sensíveis, onde se fará sentir o impacte visual decorrente da 

construção, coincidem com os locais em que a área em estudo é atravessada pela rede viária ou em áreas sociais 

abrangidas pela bacia visual das condutas, como é o caso das povoações de Messejana, Panóias e Aldeia dos Elvas. 

Os principais impactes visuais estão associados à abertura das valas para implantação das condutas, dada a 

necessidade da realização de movimentações de terras, que irá resultar numa estrutura linear com forte expressão na 

paisagem, durante a presente fase, com consequências na leitura visual e funcional da mesma. 

De referir que, na área em análise, não são expetáveis impactes significativos ao nível da estrutura da paisagem, 

decorrentes das ações de desmatação, desflorestação e de alterações do relevo natural para instalação das Condutas 

Elevatória e Adutora. De facto, atendendo à estrutura da paisagem, em que domina a grande propriedade de horizontes 

baixos, largos, e ondulados, preferencialmente ocupada pela extensa estepe cerealífera e por montado de densidade 

variável, a afetação decorrente das obras para instalação das condutas será pouco percetível em termos gerais.  
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As desmatações previstas correspondem sobretudo a substrato herbáceo, o que irá permitir que a situação de referência 

seja rapidamente reposta, quando do fechamento das valas e após ações de recuperação paisagística. Quanto às 

desflorestações a efetuar no corredor destinado para implantação das condutas, atendendo à forma de distribuição do 

montado no território em estudo, e às caraterísticas da obra a executar, é previsível que o abate de árvores seja diluído 

e que venha a ter reflexos pouco significativos na alteração de estrutura visual e funcional da paisagem em apreço. 

Neste contexto, prevêem-se impactes negativos, diretos, certos, e de magnitude média, mas pouco significativos, 

temporários, de âmbito local, e reversíveis, dado que são expetáveis apenas alterações temporárias em termos de 

composição da paisagem, devido a substituição de usos. 

Na Fase de Exploração não são expetáveis impactes visuais na paisagem, devido ao facto de estas infraestruturas 

ficarem enterradas e terem sujeitas a medidas de recuperação paisagística, para reposição da situação existente. 

 b. Apresentar a Carta de Impactes Cumulativos, onde deve constar a representação gráfica dos projetos (existentes 
e/ou previstos) apenas no interior da área de estudo considerada para a Paisagem. Nela devem constar, entre outros 
elementos intrusivos de natureza artificial, as linhas elétricas aéreas existentes e outras áreas artificializadas. 

Nesta carta devem ser representados os blocos de rega. 

Como impactes visuais cumulativos na paisagem, no interior da área de estudo foi identificado que, está prevista a 

construção da Central Fotovoltaica de Ourique, na parte sul, junto ao projeto do Circuito Hidráulico em apreço, e a 

passagem da Linha Sines-Ourique 1/2, 150 kV, um elemento linear de elevado alcance visual, mas cuja expressão na 

paisagem é atenuada com a distância (Fotografia 1 e 2).  

Nos desenhos 40394-EA-0200-DE-033 (em anexo) é apresentada a carta de Impactes Cumulativos da Paisagem. 

  

Fotografia 1 e 2 – Linha Sines-Ourique, elemento de intrusão visual na paisagem em estudo 

 

 




