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Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3415 
 

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

 
PEDIDO DE ELEMENTOS COMPLEMENTARES 

 

A. ASPETOS GERAIS 

Apresentar a informação abaixo detalhada, conforme solicitado no Pedido de Elementos Adicionais, uma vez 

que, pese embora seja referida a sua apresentação no Aditamento, a mesma não consta da documentação 

disponibilizada: 

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. 

 

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. 

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 
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(…), 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. 

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. 

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. 

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 
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justificação que a suporte. 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: 

 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. 



 

 4 

 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. 

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. 

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 

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. 
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ANEXO 2 - Ficheiro SHAPEFILE  
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Fornecido ficheiro shapefile contendo: 

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.  
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ANEXO 3 - Ficheiro KMZ  
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Fornecido ficheiro KMZ com as componentes do projeto.  
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ANEXO 4 – Pedido de esclarecimentos no 
âmbito dos Aspetos ecológicos  
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ANEXO 5 - Paisagem   





Revisão Data Descrição Proj. Des. Verif. Aprov.

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

Proj.

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

Des.
Verif.

Data:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Aprov.

PPS
LandCOBA
ACS
ATA

NOV/2020
Escala:

Formato

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM

Nome do ficheiro:

A11:25 000

Folha     1/2

40394-EA-0200-DE-017(0)

017

40394-EA-0200-DE-REV2.qgz

Des. nº

R
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ci
aç
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G
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gr
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a:
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-
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06
/

ET
R

S8
9

Área de Estudo

EE Messejana

Reservatório de Regulação

Conduta Elevada

Conduta Adutora

Rede de Rega

Parcelas de Rega

Pontos com potencial de 
acessibilidade visual sobre a paisagem

Áreas Sociais

Vias de Comunicação

AE

IC

CF

EN

EM

 Capacidade de Absorção Visual
Baixa 

Média

Elevada

Muito Elevada

LEGENDA

1 JUN 2021 Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais PPS LandCOBA ACS ATA

2 AGO 2021 Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais PPS LandCOBA ACS ATA
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EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DO ALQUEVA, S.A.

Proj.

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

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
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NOV/2020
Escala:
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CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM

Nome do ficheiro:

A11:25 000

Folha     2/2

40394-EA-0200-DE-017(0)
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/
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Área de Estudo

EE Messejana

Reservatório de Regulação

Conduta Elevada

Conduta Adutora

Rede de Rega

Parcelas de Rega

Pontos com potencial de 
acessibilidade visual sobre a paisagem

Áreas Sociais

Vias de Comunicação

AE

IC

CF

EN

EM

 Capacidade de Absorção Visual
Baixa 

Média

Elevada

Muito Elevada

LEGENDA

1 JUN 2021 Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais PPS LandCOBA ACS ATA

2 AGO 2021 Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais PPS LandCOBA ACS ATA



Revisão Data Descrição Proj. Des. Verif. Aprov.

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

Proj.

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

Des.
Verif.

Data:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

Aprov.

PPS
LandCOBA
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NOV/2020
Escala:
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SENSIBILIDADE VISUAL DA PAISAGEM

Nome do ficheiro:

A11:25 000

Folha     1/2

40394-EA-0200-DE-018(0)
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/E
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Área de Estudo

EE Messejana

Reservatório de Regulação

Conduta Elevada

Conduta Adutora

Rede de Rega

Parcelas de Rega

Sensibilidade Visual da Paisagem

Baixa

Média

Elevada

Muito Elevada

LEGENDA

1 JUN 2021 Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais PPS LandCOBA ACS ATA
2 AGO 2021 Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais PPS LandCOBA ACS ATA


