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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Identificação 

Designação do Projeto: Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) 

Fase em que se encontra o Projeto: Projeto de Execução 

Tipologia de Projeto: Alínea c) do nº1 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 152-
B/2017, de 11 de dezembro 

Localização: 
Concelho de Campo Maior, NUT III “Alto Alentejo”, na 
zona fronteiriça Norte e Nordeste do concelho, freguesias 
de Nossa Senhora dos Degolados, Nossa Senhora da 
Expectação e S. João Baptista 

Proponente: Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Entidade licenciadora: Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Autoridade de AIA: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
do Alentejo 

 

Decisão 

          Favorável 

          Favorável Condicionada 

          Desfavorável 

 

Condicionantes da DIA 

 

1. São interditas as áreas do projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora 
representadas na figura 1 anexa a esta DIA, que correspondem a povoamentos 
de quercíneas em 157,19 ha e de culturas forrageiras de sequeiro abrangendo 
uma área de cerca de 432,60 ha. Acrescem as áreas de galerias ripícolas. Os 
olivais tradicionais são passíveis de ser regados com rega gota a gota abrangendo 
cerca de 221 ha. Assim:  

a) Todas as alterações efetuadas no âmbito da revisão do projeto deverão ser sub-
metidas à Autoridade de AIA.  

b) Deverão ser excluídas do bloco de rega as parcelas classificadas como povoa-
mento de quercíneas.  

c) Deverão ser excluídas do bloco de rega as parcelas classificadas como culturas 
temporárias de sequeiro/culturas arvenses de sequeiro. 

 
2.Incluir obrigatoriamente no Regulamento de Exploração do Aproveitamento Agrí-

cola do AHX as seguintes condicionantes a aplicar à fase de exploração do projeto: 
i. O olival tradicional suscetível de rega tem que manter o compasso existente em 

cada parcela, não sendo permitido o seu adensamento. 
ii. As alterações culturais em área de olival tradicional não são permitidas, exceto em 

situações de comprovada compatibilidade de uso em termos ambientais, sendo 
sempre sujeitas a parecer prévio do ICNF, I.P. 

iii. Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar 
os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que comprovadamente impli-
carem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, com auto-
rização prévia do ICNF, I.P., nos termos legais. 
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iv. Nas parcelas adjacentes à área equipada com os sistemas coletivos (in-
fraestruturada), estando por isso fora do perímetro/bloco da área benefici-
ada, é interdito o fornecimento de água a partir deste bloco de rega. 

v. Caso a construção das estruturas seja coincidente com áreas de povoamento de 
quercíneas, deverá ser previamente obtida uma DIUP, de acordo com a legislação 
em vigor.  

vi. É interdita a mobilização do solo em faixas de proteção às linhas de água numa 
distância mínima de 10 m medida a partir do limite exterior da galeria ripícola. 

vii. Não são permitidas ações de reperfilamento de linhas de água. 
 
3. Excluir uma faixa em torno de qualquer área que tenha um uso habitacional, com 

vista a minimizar os impactes no uso do solo e na saúde humana com origem na 
exposição aos produtos fitofármacos utilizados em futuras plantações agrícolas. 
Por aplicação do princípio da precaução, considera-se que esta faixa deverá ser 
de, pelo menos, 150 m em redor de todos os aglomerados populacionais, sem 
prejuízo de uma melhor aferição desta distância resultante do estudo da adequa-
bilidade da faixa de proteção em causa, decorrente da implementação da Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 97/2001, de 27 de julho.  

 
4. Otimizar os aspetos técnicos do projeto alvo de revisão, uma vez que este foi 

desenvolvido há mais de 20 anos; este deve integrar as condicionantes desta DIA, 
bem como o resultado dos Planos e Estudos integrados na mesma.  

 
5. Promover os procedimentos para posterior alteração do PDMCM no sentido de 

acomodar as alterações decorrentes da reclassificação das áreas afetadas, após 
emissão de Declaração de Impacte Ambiental Favorável Condicionada.  

 
6. Proceder à relocalização da Estação Elevatória 2, pelo facto de se situar a apro-

ximadamente 20 m do recetor sensível 1 (construções da encosta sul do monte 
Farrusco). Caso tal não seja possível, apresentar, para aprovação da Autoridade 
de AIA, a proteção acústica adequada. 

 
7. Instalar um sistema de controlo e monitorização do Aproveitamento Hidroagrí-

cola do Xévora. Este sistema deverá ser comandado a partir dum Centro de Con-
trolo da Rega, por meio de dispositivos de televigilância e telecomando, permi-
tindo detetar situações críticas ou anómalas de funcionamento, e atuar em con-
formidade. Comunicar à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional as in-
tervenções previstas em áreas que integram a Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

 
A presente DIA não dispensa o cumprimento da legislação aplicável à atividade 
desenvolvida pelo projeto, bem como às ações associadas à construção e à 
exploração do mesmo. 
 

Estudos/Elementos a 
apresentar à Autoridade 
de AIA (CCDR Alentejo)  

 
A entidade gestora (proponente), previamente ao início da fase de construção, 
deverá apresentar os seguintes elementos para aprovação: 
1. A reconfiguração da área do Aproveitamento Agrícola, de acordo com as condici-

onantes estabelecidas nesta DIA.  
2. A localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os res-

petivos critérios elencados no âmbito das medidas de compensação. Esta infor-
mação deve ser acompanhada das shapefiles com a localização dos terrenos dis-
poníveis para compensação das quercíneas das áreas mencionadas. 
 

Em sede de autorização, devem ser verificadas: 

3. A integração do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nos Cadernos de Encargos 
de todas as componentes do projeto de execução. 
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4. A inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as 
ocorrências patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas 
referentes ao Património Cultural. 

5. A integração na Carta de Condicionantes de todos os elementos patrimoniais com 
interesse cultural.  

6. Alteração do SGA, de forma a integrar todas as medidas e alterações preconiza-
das. Posteriormente, o SGA deve ser remetido à Autoridade de AIA para que 
conste do respetivo processo.  

7. No prazo de 1 mês após a emissão da DIA, atualizar a cartografia da área do 
projeto do AHX, sem as áreas interditas mencionadas na condicionante 1 desta 
DIA. 

8. As peças escritas e desenhadas relativas à otimização dos aspetos técnicos do 
projeto alvo de revisão, uma vez que este foi desenvolvido há mais de 20 anos. 

9. A adequação, no aplicável, dos aspetos técnicos otimizados aos fatores ambien-
tais avaliados. 

Previamente à execução da obra, apresentar à autoridade de AIA os seguintes 
elementos, para análise e aprovação prévia: 

10. As peças escritas e desenhadas relativas à otimização dos aspetos técnicos do 
projeto alvo de revisão, uma vez que este foi desenvolvido há mais de 20 anos, 
que deve integrar as condicionantes desta DIA, bem como o resultado dos Planos 
e Estudos integrados na mesma.  

11.  Adequação, no aplicável, dos aspetos técnico otimizados aos fatores ambientais 
avaliados. 

12. Peças desenhadas do projeto, ajustando a área do bloco de rega, de forma a que 
exista uma faixa de proteção de, pelo menos, 150 m em redor de aglomerados 
populacionais, ou a que vier a ser definida decorrente da implementação da Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 97/2001, de 27 de julho. 

13. Planos de Integração Paisagística revistos das áreas que serão afetas pelas infra-
estruturas associadas à obra. 

14. Locais de implantação dos estaleiros, áreas de deposição de terras sobrantes e 
áreas de empréstimo. 

15. Levantamento das quercíneas a abater, de acordo com a metodologia estabele-
cida pelo ICNF.  

16. Elaboração pelo adjudicatário de um Plano de Gestão e Origens de Água e Eflu-
entes e do Plano de Gestão de Resíduos. 

17. Programa/plano de trabalhos que deve possuir um detalhe mínimo mensal e ser 
aprovado pelo Dono da Obra, devendo incluir, entre outros aspetos relevantes da 
Empreitada, as fases previstas para as movimentações de terras, para as ações 
de desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água, 
bem como a fase de desativação de estaleiros, a recuperação das áreas afetadas 
pela Empreitada e a integração paisagística das infraestruturas. 

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

19. O Plano de Obra deverá incluir, entre outros aspetos relevantes da empreitada, as 
fases previstas para as movimentações de terras, para as ações de desarboriza-
ção e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água, bem como a fase 
de desativação de estaleiros, recuperação das áreas afetadas pela empreitada e 
a integração paisagística das infraestruturas. 

20. Adequação e entrega de Planos de Monitorização para a área do projeto apro-
vada em sede de AIA, considerando os seguintes critérios para cada um: 

i. Plano de Monitorização de Solos - Não obstante a informação 
apresentada deve ser estabelecida uma situação de referência para 
os riscos de alcalinização e sodização do solo. Trata-se de redefinir 
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uma malha de amostragem sobre unidades-solo definidas na Carta 
de Solos 1: 25 000 que representem bem os solos abrangidos pelo 
AHX. Sobre as unidades-solo será necessário definir pontos de 
amostragem em função de: i) representatividade da unidade no total 
dos solos; ii) altimetria; iii) tipologia das culturas; iv) representação 
das zonas já regadas na situação de referência das zonas ainda não 
abrangidas pelo regadio; v) tipologia dos sistemas de rega. Serão 
identificados os locais para abertura dos perfis representativos das 
unidades-solo onde será caracterizada a situação de referência e 
onde serão abertos novos perfis para monitorização quinquenal. 
Caso os programas de monitorização a implementar, detetem pro-
blemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um 
aumento anormal dos níveis de salinização e alcalinização, devem 
ser definidas e implementadas medidas de combate e correção 

ii. Plano de Monitorização do Património Cultural e Arqueológico 
detalhado para as ocorrências patrimoniais alvo de proposta de me-
didas de minimização indicadas na Tabela 103 do EIA e nos “Ele-
mentos Complementares”, considerando que estas devem ser revi-
sitadas quinquenalmente para avaliar a evolução do seu estado de 
conservação, comparando o estado verificado com o estado descrito 
nas fichas de campo ou memória descritiva, indicando as causas da 
alteração de estado por forma a poder ser verificada a relação entre 
a exploração do AHX e os eventuais impactes provocados. 

iii. Plano de Monitorização de Ruido para a área de lazer do local re-
cetor sensível 1 que tenha em consideração que após o 1º semestre 
de funcionamento da Estação Elevatória 2 (EE2), e depois de 3 em 
3 anos, avaliar o valor do nível sonoro contínuo equivalente LAeq,T, 
nos três períodos de referência. O procedimento de medição deverá 
ser o indicado no Guia Prático para medições de Ruído Ambiente. 

iv. Plano de Monitorização de Avifauna, com metodologia detalhada 
a apresentar ao ICNF, para aprovação. Tendo como objetivo acom-
panhar a evolução de aves estepárias no Bloco de Rega e zonas 
limítrofes, de forma a identificar alterações na distribuição das espé-
cies, comparando os resultados obtidos entre diferentes períodos. 
Para esta avaliação, é necessário a caracterização do elenco avi-
faunístico existente na área de implantação do Projeto com vista à 
obtenção de uma situação de referência representativa, por compa-
ração com a situação em fase de exploração do Projeto; conhecer os 
movimentos sazonais e inter-anuais das aves estepárias na área de 
intervenção; determinar se, a médio-longo prazo, se observam alte-
rações significativas nas populações de aves estepárias entre o pe-
ríodo anterior à implantação das infraestruturas e o período de ex-
ploração dos Blocos de Rega, através de parâmetros como abun-
dância relativa e estimativas populacionais das espécies de aves es-
tepárias na área de estudo.). 

v. Plano de Monitorização de Quercíneas, com metodologia deta-
lhada, a apresentar ao ICNF para aprovação. 

Antes da fase de construção 
 
21. Relatório com o cumprimento das condicionantes e medidas de minimização apli-

cáveis, bem como as datas de início da fase prévia à construção e da fase de 
construção, para efeitos do procedimento de Pós-avaliação. 
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No decurso da obra, apresentar à Autoridade de AIA, para análise e aprovação, 
os seguintes elementos: 

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

 
Antes do término da obra, apresentar à autoridade de AIA, para análise e aprova-
ção, os seguintes elementos: 

23. Apresentar uma proposta de “Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Interven-
cionadas”, de acordo com as seguintes orientações: 

a) Constituir-se como documento autónomo; 
b) Integrar as medidas e ações necessárias à recuperação e integração paisa-

gística - diferenciadas em função das diferentes áreas intervencionadas, di-
reta ou indiretamente; 

c) Ser exposta de forma clara a sequência de cada ação, ou medida; 
d) Incluir cartografia das áreas objeto de recuperação e integração, devendo cor-

responder a cada uma delas as medidas/ações previstas, com vista ao cum-
primento dos referidos objetivos; 

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

f) Incluir um plano de manutenção e respetivo cronograma de execução dos tra-
balhos para a fase de garantia e sequente fase de exploração. 

Previamente ao início da fase de exploração, apresentar à Autoridade de AIA, 
para análise e aprovação, os seguintes elementos (cuja aprovação determinará 
que a fase de exploração possa ser iniciada): 

24. Código de boas práticas relativo às condicionantes ambientais da área do projeto, 
nomeadamente para os fatores patrimoniais, sistema ecológico e recursos hídricos 
em presença a salvaguardar. 

25. Plano de comunicação/divulgação das condicionantes ambientais, incluindo 
patrimoniais, cujo cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das 
medidas de minimização e/ou compensação cuja responsabilidade de imple-
mentação é dos beneficiários. 

26.  Avaliação do ponto de vista sócio-económico do seguinte, para a área do projeto 
aprovada: 

i. Descrição do tipo de energia utilizado no sistema, fonte de energia 
utilizada, ou mesmo se há produção pontual de energia para gestão 
do sistema. É nosso parecer que o estudo deva prever informação 
sobre o tipo de energia utilizado, a sua gestão e, se possível, a exis-
tência de produção de energia através de fontes renováveis;  

ii. Não existindo qualquer referência à atividade turística ou à eventual 
existência de equipamentos sociais na zona de influência do projeto, 
o estudo deverá aprofundar a relação entre as atividades económi-
cas que são potenciadas pelo aumento da superfície de rega numa 
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relação mais abrangente com outros setores de atividade que se de-
senvolvam na sua área de influência;  

iii. No que se refere aos impactes deste descritor, na fase de construção 
também devem ser ponderadas eventuais compartimentações de 
propriedades, desvalorização de terrenos, interrupções de atividades 
agrícolas e de acessos e/ou de incomodidade para a população. 

27. Após confirmado o limite da área de intervenção do Projeto, dar conhecimento à 
Autoridade de AIA do ponto de situação da reclassificada na subcategoria “Espa-
ços Agrícolas de Regadio”, tal como definido nos nºs 1, 2 e 3 do artigo 22º do 
PDMCM, e da respetiva alteração da Planta de Ordenamento do supracitado 
Plano. 

28. Estudar, implementar e cumprir um adequado regime de libertação de caudais 
ecológicos a partir da barragem de Abrilongo, de acordo com as metodologias 
mais atuais e consideradas adequadas para esta tipologia de cursos de água. 

29. Gizar um procedimento de avaliação e calcular a fertilização de culturas nesta 
zona, no sentido da limitação de excessos de adubação com compostos azota-
dos e a determinação de valores máximos de fertilização e da eventual aplicação 
na zona do aproveitamento hidroagrícola de programas de ação específicos para 
Zonas Vulneráveis. 

30.  Apresentar uma cartografia da REN com a explicitação da compatibilidade do pre-
tendido com o disposto no Regime Jurídico da REN, de acordo com o referido 
Anexo II, tendo em devida atenção as tipologias de REN em presença., sobre-
pondo as áreas do projeto, com especial relevância para as áreas dos blocos de 
rega a serem utilizadas pelos beneficiários, de forma a que na fase de explora-
ção possam ser efetuadas as devidas comunicações no âmbito do referido Re-
gime. 

31. Plano de Compensação de Quercíneas com indicação e delimitação da área para 
a compensação das quercíneas abatidas de acordo com os requisitos necessários 
para a constituição de um povoamento que, aos vinte anos, seja composto de 
acordo com os requisitos estabelecidos, para a constituição de um povo-
amento, na lei em vigor (artigo 8.º Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 
maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 
30 de junho) e com os respetivos critérios elencados no âmbito das medi-
das de compensação. Esta informação deve ser acompanhada das sha-
pefiles com a localização dos terrenos disponíveis para compensação das 
quercíneas das áreas mencionadas. 

32. Avaliação de reclamações de ruído que possam ocorrer e apresentar as adequa-
das medidas de correção na fonte, caso necessário; a entidade promotora do pro-
jeto avaliará o ruído particular, objeto de reclamação (que deverá conter a análise 
espectral - em bandas de 1/3 de oitava, com largura de banda de 1/3 de oitava - 
determinado a partir dos 40 Hz). 

Até dois meses após o final da fase de construção, a entidade gestora (propo-
nente) deverá submeter: 
33. Plano de Gestão de Resíduos e Origens de Água e Efluentes, considerando todos 

os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 
classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a defi-
nição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais 
adequados para os diferentes fluxos de resíduos, bem como as águas residuais 
passíveis de ser produzidas e sua gestão. 

34. Código de Boas Práticas Agrícolas e Ambientais. Esse documento deverá ser pre-
viamente validado pelas entidades competentes e deverá incluir, no que se apli-
que, o Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do Solo e da Água 
(MBPA, 1999), o Código de Boas Práticas Agrícolas para a Proteção da Água Con-
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tra a Poluição com Nitratos de Origem Agrícola, editados pelo Ministério da Agri-
cultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o Código de Boas Práticas Am-
bientais (CBPA, 1997) e as regras aplicáveis à proteção integrada das culturas. O 
Código de Boas Práticas Agrícolas deverá ainda incluir recomendações específi-
cas que visem assegurar os seguintes aspetos: 

 Conservação do solo e da água. 
 Adoção de técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de 

reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água 
adjacentes. 

 Implementação dos métodos de rega mais adequados ao tipo de 
solo e ao declive da área do perímetro de rega, para evitar problemas 
erosivos (p.e. promoção da rega gota-a-gota, porque é um método 
muito eficiente na utilização da água, com menor risco de aplicação 
excessiva de água e permitindo o controlo da dosagem de fertilizan-
tes - fertirrigação). 

 A utilização de pesticidas de solubilidade reduzida e a utilização ra-
cional de agroquímicos. 

 Redução do uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sen-
síveis, com maior valor ecológico, tais como na proximidade das 
margens dos cursos de água e em zonas de vegetação autóctone. 

 Suspensão da aplicação de nutrientes e de pesticidas sempre que 
as previsões meteorológicas apontem para elevado índice de preci-
pitação. 

 Conservação dos habitats naturais inseridos na área a beneficiar 
pelo aproveitamento agrícola.  

 
Anualmente, durante a fase de exploração 
35. Relatório de acompanhamento do projeto, contendo o cumprimento das medidas 

de minimização, dos elementos a entregar e do relatório dos planos de monitori-
zação, em sede de procedimento de Pós-avaliação. 

 
No final da fase de exploração 
36. Relatório de acompanhamento do projeto, contendo o cumprimento das medidas 

de minimização aplicáveis, dos elementos a entregar e do relatório final do plano 
geral de monitorização, em sede de procedimento de Pós-avaliação.  

 
Previamente à fase de desativação 
37. Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada. 
38. No último ano de exploração da exploração pecuária e sempre que ocorra o des-

mantelamento parcial de infraestruturas, apresentar à Autoridade de AIA um Plano 
de Desativação pormenorizado, que contenha, entre outros, os seguintes elemen-
tos: 

i. A solução final da área desativada; 
ii. b. As ações de desmantelamento; 
iii. c. Destino a dar a todos os elementos retirados; 

39. Um Plano de Recuperação Paisagística pormenorizado, que contenha, entre ou-
tros, os seguintes elementos: 

i. Solução para a recuperação dos terrenos afetos ao projeto de forma 
a restabelecer, na medida do possível, a topografia do local e as res-
petivas condições fisiográficas. 

ii. Solução para a recuperação paisagística de toda a área anterior-
mente ocupada. 

Outras obrigações 

 Todos os programas, planos e relatórios a desenvolver no âmbito da presente  DIA 
deverão ser elaborados e assinados por técnicos com formação especializada. 

 De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º  152-B/2017, de 11 de dezembro, efe-
tuar uma Auditoria Externa após o 3.º ano de aplicação da presente DIA, a ser 
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realizada por verificador qualificado pela APA, nos termos e condições definidos 
na Portaria n.º 326/2015, de 2 de outubro. 

Outras condições para licenciamento ou autorização do projeto 

Medidas de minimização 

Fase prévia à execução das obras 

1. Os estaleiros não devem ser localizados junto de habitações ou de outras zonas de utilização sensível, salvo 
justificação técnica para o efeito. 

2. Localizar os estaleiros, parques de materiais e maquinaria e outras áreas de apoio à obra (incluindo, quando 
necessário, áreas de empréstimo e/ou áreas de deposição de terras sobrantes) em áreas anteriormente utilizadas 
para o mesmo fim ou em áreas degradadas ou impermeabilizadas/ de reduzido coberto vegetal, privilegiando 
locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar movimentações de terra e abertura de 
acessos. Não devem ser ocupadas áreas que integrem a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e, sempre que possí-
vel, a ocupação de áreas com uso agrícola, caso ocorra essa ocupação, proceder à sua recuperação de acordo 
com o estabelecido no “Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Intervencionadas” aprovado pela Autoridade 
de AIA. 

3. Reduzir, ao mínimo possível, a área a afetar aos estaleiros e a todos os trabalhos relacionados com a execução 
da obra, selecionando as áreas estritamente indispensáveis para a sua correta implementação, salvaguardando 
o maior numero de vertentes ambientais possível. 

4. Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais. 
5. As áreas afetas às oficinas, parque de máquinas e armazenamento de produtos químicos devem ser impermea-

bilizadas e dotadas de drenagem eficaz. Os locais destinados ao abastecimento de combustível e armazenamento 
temporário de óleos e combustíveis, bem como a manutenção e reparação de veículos devem ser impermeabili-
zados, planos e cobertos. Estes locais devem localizar-se em áreas técnicas devidamente infraestruturadas para 
o efeito, de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos e devem estar equipados com 
contenção secundária. 

6. Os produtos químicos devem estar acondicionados em locais adequados e serem manuseados em condições de 
segurança. 

7. Dar preferência à utilização dos acessos definitivos, evitando a utilização de acessos temporários. 

8. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos traçados das infraestruturas do projeto onde as condições de 
visibilidade foram consideradas insuficientes ou nulas.  

Sistemas Ecológicos 

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

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

11. A localização dos estaleiros deverá permitir a salvaguarda do maior número de vertentes ambientais possíveis: 
a. A localização destas infraestruturas não é permitida em povoamentos de sobreiro ou azinheira; 
b. A localização está condicionada à utilização de áreas consideradas sensíveis em termos ecoló-

gicos, arqueológicos ou paisagísticos; 
c. É interdita qualquer afetação de linhas de água, permanentes ou temporárias, e respetiva en-

volvente numa distância mínima de 10 metros; 
d. Deverá ser evitada a afetação de zonas de elevada densidade de coberto vegetal arbustivo e/ou 

arbóreo; 
e. As áreas selecionadas deverão preferencialmente corresponder a zonas anteriormente inter-

vencionadas e/ou cuja vegetação seja maioritariamente herbácea ruderal, não apresentando 
qualquer valor conservacionista, ou sobre clareiras provenientes de maus usos antecedentes. 

Património Cultural e Arqueológico 
Fase prévia à execução da obra e de obra 

12. Nos casos em que não seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, deve ficar também garantida 
através do Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, a salvaguarda pelo registo arqueológico da 
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totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de elementos arquitetónicos e etno-
gráficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da 
sua escavação integral. 

13. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra deve ser realizada a prospeção arqueológica sis-
temática das novas acessibilidades, das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de terras e, de 
acordo com os resultados obtidos, podem vir ainda a ser condicionadas, bem como das áreas que anteriormente 
não foram prospetadas ou que apresentaram visibilidade nula ou reduzida. 

14. Na fase preparatória para a execução dos trabalhos e de obra, devem ser sinalizados e vedados todos elementos 
patrimoniais situados até a um limite máximo 15 m, centrado no eixo das infraestruturas; todos os restantes ele-
mentos situados até um limite máximo de 25 m devem ser sinalizados. Os restantes elementos devem ser avali-
ados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros fatores como o elevado 
valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem utilizadas durante 
a execução do projeto. 

15. Deve ser efetuado o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimenta-
ções de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase 
preparatória da obra, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e desmatação. 

16. Após a desmatação e em fase prévia às mobilizações de terras (escavações), deverá ser efetuada a prospeção 
sistemática do solo livre de vegetação, que deverá ser mais cuidadoso nas áreas em que este apresentou ante-
riormente visibilidade nula ou reduzida. 

17. O acompanhamento arqueológico deve ser efetuado de modo efetivo continuado e direto por um arqueólogo, em 
cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais, mas 
simultâneas; os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). A equipa 
de acompanhamento arqueológico deve integrar arqueólogos com experiência em contextos de pré-história an-
tiga. 

18. A equipa responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra, em articulação com a entidade gestora e a 
DRC Alentejo, deverá procurar analisar, definir e delimitar áreas de exclusão de reconversão agrícola em regadio, 
tendo em vista a salvaguarda in situ, na fase de exploração, das ocorrências com significativo interesse cultural 
e/ou importância histórica e científica 

19. Sinalização e vedação de sítio – Antes do inicio da obra deverão ser sinalizados e vedados todos os elementos 
situados até 10 metros em relação ao limite da frente de obra.  

20. Sinalização - Antes do inicio da obra deverão ser sinalizados todos os elementos situados entre os 10 e 25 metros 
em relação ao limite da frente de obra. Memória descritiva - Antes do inicio da obra deverá proceder à elaboração 
de memória descritiva, na qual estará inserido o levantamento topográfico, registo gráfico e fotográfico, de todos 
os elementos situados até 10 metros em relação ao limite da frente de obra.  

21. Ficha de Campo - Antes do inicio da obra deverá proceder à elaboração de ficha de campo, na qual estará inserido 
o levantamento topográfico e registo fotográfico, de todos os elementos situados entre os 10 e 25 metros em 
relação ao limite da frente de obra. Sondagem Arqueológica Manual - Antes do inicio da obra deverá proceder à 
abertura de sondagens arqueológicas manuais nas diferentes manchas de dispersão de materiais, cruzadas por 
condutas, durante a fase de obra, com objetivo de identificar e avaliar possíveis contextos arqueológicos. 

Recursos Hídricos 

22. Prever a realização dos trabalhos de forma a reduzir ao mínimo o período de tempo em que ocorram movimen-
tações de terras, devendo esta fase decorrer preferencialmente em época seca, de modo a minimizar a erosão 
dos solos e o transporte sólido nas linhas de água; 

23. Programar os trabalhos que envolvam intervenções em linhas de água (inclui atravessamentos e drenagem) 
para uma época do ano adequada, de modo a que estas apresentem o mínimo escoamento possível.  

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

 
Paisagem 

25. Devem ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra 
(sensibilização ambiental), para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas a cabo por 
desconhecimento de regras de conduta 118. perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator Paisagem – 
vegetação, afloramentos rochosos, valores culturais (muros de pedra) e patrimoniais, entre outros. Deve também 
incluir as temáticas “espécies autóctones” e “espécies vegetais exóticas invasoras”. 

Sócio-economia 
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26. Estabelecer um programa de informação à população sobre o projeto. 
27. Evitar o atravessamento dos núcleos urbanos por parte dos veículos pesados afetos à obra. Caso haja necessi-

dade das viaturas pesadas passarem pelo centro das localidades, esse trajeto deve ser muito curto e efetuado à 
menor velocidade possível. 

Fase de Construção 

 
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia de execução da obra e de obra devem constar no respetivo 
caderno de encargos da empreitada, bem como no Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, bem como 
do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas competências em matéria de pós-
avaliação. 

Geral 

28. Os materiais (terras) resultantes das escavações devem ser depositados ao longo das valas, após remoção e 
armazenamento prévio da camada superficial do solo da área a intervencionar. 

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

Património cultural e arqueológico 

30. As ocorrências patrimoniais não podem na fase de obra ser afetadas pelos estaleiros, acessos e áreas de depósito 
ou de empréstimo. 

31. Após a desmatação deve ser realizada nova prospeção arqueológica sistemática das áreas que na fase de ela-
boração do EIA não foram prospetadas ou apresentaram visibilidade reduzida ou nula. 

32. Em complemento da prospeção sistemática por amostragem de 25% da área a ser convertida em regadio, reali-
zada no âmbito do EIA, deve ser efetuada prospeção seletiva dos restantes 75%. 

33. Concluídos os trabalhos arqueológicos executados no âmbito do presente projeto, deve o proponente assegurar 
o envio à tutela do Património Cultural dos Relatórios Finais de Trabalhos Arqueológicos resultantes das minimi-
zações efetuadas no âmbito deste projeto no prazo máximo de um ano. 

34. As propostas de delimitação de áreas de exclusão de reconversão agrícola em regadio relativas a ocorrências 
com significativo interesse cultural e/ou importância histórica e científica, tendo em vista a respetiva salvaguarda 
in situ na fase de exploração, deverão constar no respetivos Relatórios Finais. 

35. Encerrados todos os trabalhos arqueológicos no âmbito do presente projeto, deve o proponente enviar à tutela 
do Património Cultural uma listagem atualizada de todos os sítios arqueológicos inventariados que estabeleça a 
relação com os artigos matriciais onde estes se localizam. 

36. Deve a entidade gestora informar e acompanhar o cumprimento das seguintes obrigações dos beneficiários na 
área do Aproveitamento Hidroagrícola: 

i. Caso se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais nas suas parcelas (conforme 
planta ou outro meio digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), adotar as medi-
das de minimização específicas de acordo com parecer da DGPC/DRC Alentejo, tal como o registo 
documental, as sondagens de diagnóstico, as escavações arqueológicas, entre outras. 

ii. Efetuar o acompanhamento arqueológico, sempre que se desenvolverem ações de construção, nome-
adamente a abertura de valas para a implantação das condutas por parte do respetivo promotor/bene-
ficiário, ou se efetuem outros trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos. 

iii. Suspender a obra se, na fase preparatória ou de construção, forem detetados vestígios arqueológicos 
inéditos, ficando o arqueólogo ou o respetivo promotor/beneficiário obrigados a comunicar de imediato 
à DGPC/DRC Alentejo essa ocorrência, para que se proceda à avaliação dos vestígios e se determinem 
as medidas de minimização a implementar. 

iv. Obter aprovação DGPC/DRC Alentejo para as situações acima enumeradas. 
Sistemas ecológicos 

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

38. Limitar a remoção do coberto vegetal às áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos, devendo ser 
delimitada por piquetagem e/ou por sinalização bem visível. No caso do pedido de autorização para abate de 
azinheiras ou sobreiros, deverá ser efetuada a sua cintagem prévia com tinta branca indelével. 
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39. Proteger e preservar a vegetação arbórea e arbustiva existente na envolvente dos locais da obra e acessos, 
através da implementação de medidas cautelares a definir no início da obra. Destacam-se como sensíveis as 
áreas de montado, as galerias ripícolas, e outros elementos vegetais com interesse, que deverão ser assinalados. 

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

41. É proibida qualquer operação que mutile ou danifique exemplares de sobreiro ou azinheira, ainda que dispersos, 
bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação (como sejam a remoção 
de terra vegetal ou mobilizações de fundo do solo). 

42. Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo menos, 2 vezes 
o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações como a mobilização do solo, ou outras, 
que possam danificar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 

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

44. Evitar o início das atividades de remoção do coberto vegetal nos períodos de reprodução da avifauna estepária, 
ou seja, entre março e julho. Caso tal não seja possível, assegurar o acompanhamento dos trabalhos por uma 
equipa de biologia. 

45. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, consequen-
temente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas com corta-matos. Em zonas onde seja 
necessário realizar movimentações de terras, deve-se proceder à desmatação, efetuando gradagem, e posterior 
decapagem da camada superficial dos solos (terra vegetal), que deverá ser armazenada em pargas, para utiliza-
ção na recuperação das áreas afetadas pela Empreitada.” 

46. Garantir o acompanhamento semanal da obra por parte de uma equipa de biologia, no sentido de compatibilizar 
as necessidades logísticas da Empreitada com as medidas de minimização de impactes aplicáveis à proteção 
das espécies mais importantes, nomeadamente répteis, aves e mamíferos, dando especial atenção às áreas com 
afloramentos rochosos ou com morouços de pedras.  
 

Recursos hídricos 

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

48. A localização dos estaleiros deve situar-se fora de áreas de recarga de sistemas aquíferos e de áreas de influ-
ência direta de nascentes e dos perímetros de proteção imediato e intermédio de captações de abastecimento 
público. 

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

50. Os estaleiros e as diferentes frentes de obra devem estar equipados com todos os materiais e meios necessá-
rios, previamente aprovados pelo Dono da Obra, que permitam responder em situações de incidentes/acidentes 
ambientais, nomeadamente derrames de substâncias poluentes. 

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

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

53. Nas zonas em que sejam executados trabalhos que possam afetar as linhas de água devem ser implementadas 
medidas que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente e na estabili-
dade das margens. A movimentação de máquinas nas linhas de água deve ser efetuada segundo o princípio da 
afetação mínima do escoamento natural, do leito de cheia, das margens e da vegetação ripícola. O atravessa-
mento das linhas de água por maquinaria deve efetuar-se através dos locais já existentes. 

54. O escoamento natural das linhas de água nunca pode ser interrompido, devendo por isso ser considerada a 
adoção de um dispositivo hidráulico apropriado que garanta a manutenção de um caudal, cujo débito deve cor-
responder ao da linha de água intercetada ou, caso necessário ou tecnicamente exigido, ser efetuado o desvio 
provisório da mesma. Todas as intervenções em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no âmbito 
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do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio e da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, sendo o pedido 
de licenciamento da responsabilidade do adjudicatário. 

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

56. Os trabalhos que envolvam escavações e movimentação de terras devem ser executados de forma a minimizar 
a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão hídrica e o transporte 
sólido. 

57. Sempre que ocorram exsurgências devido à interceção do nível freático, deve assegurar-se a extração da água 
e seu encaminhamento para o terreno a jusante, garantindo que, no seu percurso, esta água não encontrará 
elementos passíveis de degradar a sua qualidade. Pretende-se deste modo manter o equilíbrio hidrodinâmico e 
a espessura saturada do aquífero, bem como evitar a contaminação do recurso subterrâneo. 

58. A seleção de eventuais zonas de depósito de terras sobrantes deve excluir as seguintes áreas: 

- Domínio Hídrico; 

- Áreas inundáveis; 

- Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

- Perímetros de proteção de captações; 

- Áreas de grande declive com evidências de deslizamento de terras; 

- Locais ecologicamente sensíveis, como margens de linhas de água e respetivas galerias ripícolas 
ou zonas de elevada densidade arbórea (nomeadamente povoamentos de sobreiros/azinheiras). 

59. Implementar um adequado sistema de recolha e tratamento de águas residuais, o qual deve ter em atenção as 
diferentes caraterísticas dos efluentes gerados durante a fase de obra e atender aos seguintes pressupostos: 

a. Privilegiar a reutilização da água proveniente da limpeza de qualquer tipo de maquinaria, que contenha 
cascalho, areia, cimento ou inertes similares, após tratamento. Os inertes que resultem do processo de 
tratamento devem ser recolhidos e encaminhadas para destino final adequado. As águas de lavagem 
associadas ao fabrico de betões (exceto betuminoso) deverão ser encaminhadas para um local único 
e impermeabilizado, afastado das linhas de água, para que, quando terminada a obra, se possa proce-
der ao saneamento de toda a área utilizada e ao encaminhamento para destino final adequado dos 
resíduos resultantes; 

b. As águas que contenham ou potencialmente possam conter substâncias químicas, assim como as 
águas com elevada concentração de óleos e gorduras, devem ser conduzidas para um depósito estan-
que, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser encaminhadas para destino final 
adequado; 

c. Os efluentes domésticos (serviços sanitários, cozinhas e refeitórios) devem ser devidamente encami-
nhados para uma fossa séptica estanque ou, em alternativa, tratados antes de serem descarregados 
no meio recetor. Ao proceder-se à limpeza da fossa, os efluentes e lamas devem ser encaminhados 
para destino final adequado. Caso seja viável, os efluentes deverão ser encaminhados para um Sis-
tema Municipal de gestão de águas residuais; 

d. A recolha dos efluentes provenientes de instalações sanitárias do tipo “móvel” deve garantir a frequên-
cia necessária à manutenção das boas condições de higiene, devendo ser realizada por uma empresa 
licenciada para o efeito. 

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

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

62. Deve ser assegurada a existência de um mapa de registo de quantidades de todas as tipologias de efluentes 
produzidos em obra, bem como dos consumos de água (humano e industrial). 

63. De modo a evitar acidentes, no armazenamento temporário de resíduos perigosos (classificação LER), pre-
servar uma distância mínima de 15 m às margens de linhas de água permanentes ou temporárias. 
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64. Toda a maquinaria deve ser devidamente inspecionada por forma a garantir o seu correto funcionamento, 
diminuindo risco de fugas e derrames acidentais e consequente contaminação dos solos e recursos hídricos. 

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

66. O atravessamento de máquinas em leito de cheia deve, preferencialmente, ser efetuado através de estruturas 
já existentes para o efeito, de forma a afetar o mínimo possível a vegetação ripícola e o próprio leito de cheia. 
Caso se preveja intercetar linhas de água, para estabelecimento de acessos à obra, têm as mesmas de ser 
estabelecidas por passagem hidráulica, ainda que a afetação ocorra por um curto período. 

67. Na eventual afetação de linhas de água e da vegetação ripícola associada, para além da recuperação da 
topografia original do leito e das margens deve ser garantida a reposição dos maciços arbustivos, assim 
como do número de exemplares arbóreos abatidos. As árvores e arbustos a plantar devem ser exemplares 
novos, sãos, com pelo menos dois anos de viveiro, bem conformados, com plumagem e flecha intacta, raízes 
bem desenvolvidas e em bom estado sanitário, devendo ser fornecidas em torrão. Devem ser asseguradas 
as seguintes dimensões mínimas: Árvores de folha caduca – <1,0m; Arbustos de folha caduca – 0,6 a 1,0m. 

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

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

 
Uso do solo 
70. Limitar às áreas estritamente necessárias a execução dos trabalhos que impliquem a remoção ou degradação do 

coberto vegetal, a decapagem do terreno ou a escavação, movimentação e depósito de materiais. 
71. Balizar e salvaguardar na sua integridade física todos os exemplares arbóreos que se localizem próximo das 

áreas de intervenção, em particular azinheiras e sobreiros. A balizagem, enquanto medida preventiva e de prote-
ção à não compactação do solo, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo 
em causa, em todo o seu perímetro ou apenas na extensão voltada para o lado da intervenção. 

Solos 

72. A remoção da camada de terra vegetal deve ser reduzida ao mínimo, devendo ter lugar antes da utilização das 
áreas para atividades afetas à empreitada, de forma a prevenir a sua compactação. 

Sócio-economia 

73. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 
74. Utilizar, sempre que possível, mão-de-obra local na fase de construção beneficiando a população local. 
75. Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento de materiais, fornecimento 

de bens e serviços) a empresas da região. 
 

Economia Circular 

76.  Assegurar que o material vegetal retirado seja encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua reutilização, 
nomeadamente através da eventual possibilidade de transporte para unidades de valorização de subprodutos por 
compostagem ou similares;  

Qualidade do Ar 

77. Sempre que haja disponibilidade de água e para reduzir a emissão de poeiras, deverão ser humedecidas as vias 
não pavimentadas e ser utilizada uma velocidade de circulação menor que 20 km/h; 
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78. Todos os materiais a transportar, suscetíveis de poderem ser arrastados pelo vento, deverão ser devidamente 
cobertos; 

79. De forma a prevenir o aumento da emissão de poluentes atmosféricos, todos os veículos a utilizar na obra deverão 
realizar a manutenção periódica recomendada pelo fabricante e encontrarem-se homologados e com marcação 
CE. 
 

Fase de Exploração 

Gerais 
80. Cumprir o “Código das Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem 

agrícola”, e o “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do solo e da água”. 

81. Cabe à entidade gestora divulgar e promover, na área afeta ao Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora a apli-
cação de boas práticas agrícolas e ambientais, nomeadamente as constantes em Guia de Boas Práticas Agro-
ambientais, entre outros, e que tenha por base os Manuais existentes editados pelo Ministério da Agricultura, do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas. 

82. A entidade gestora (proponente) deve assegurar que todos os beneficiários, no ato de inscrição, recebem o guia 
de boas práticas agroambientais, cabendo aos beneficiários a sua implementação. 

83. A entidade gestora deve implementar um sistema de registo do aproveitamento Hidroagrícola enquanto entidade 
gestora do Perímetro, sendo obrigação dos beneficiários comunicar anualmente a esta entidade, nomeadamente: 

a. Áreas regadas; 
b. Culturas praticadas; 
c. Sistemas de rega utilizados; 
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes; 
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas; 
f. Gestão de resíduos agrícolas; 
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural; 
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares; 

i. Evidências de manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela. 

84. É da responsabilidade da entidade gestora concretizar ações de divulgação e de formação aos agricultores 
beneficiários, as quais deverão contemplar, para além de outros temas que venham a ser considerados conveni-
entes, os seguintes: 

a. Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para os mini-
mizar/evitar; 

b. Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo e a melhor forma de os proteger; 
c. Importância do abandono do uso da água subterrânea para fins hidroagrícolas, e sua substituição 

por água superficial disponibilizada pela implementação do projeto; 
d. Ações de promoção da qualidade paisagística; 
e. Técnicas e equipamentos mais adequados para a agricultura de regadio; 
f. Sistemas de rega: sempre que possível e adequado, deve ser dada preferência aos sistemas de 

rega gota-a-gota, em detrimento dos “center pivot”. 
g. Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 
h. Produção/proteção integrada; 
i. Importância e manutenção das bandas/galerias ripícolas - os ecossistemas em torno das ribeiras 

funcionam, atualmente, autonomamente, devendo ser mantidos como se encontram;  
j. Outras ações que contemplem a divulgação de questões associadas às condicionantes ambientais, 

incluindo as patrimoniais, cujo cumprimento recai sobre a exploração da área beneficiada e das 
medidas de minimização e/ou compensação cuja responsabilidade de implementação é dos bene-
ficiários. 

85. A entidade gestora deve promover ações e medidas que garantam que será efetuado pelos beneficiários o ade-
quado armazenamento e encaminhamento a destino final dos resíduos gerados na atividade agrícola do bloco de 
rega. 
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86. É da responsabilidade da entidade gestora a publicação de um boletim a distribuir anualmente por todos os 
agricultores beneficiários do Aproveitamento Hidroagrícola. Esse boletim deve conter informação acerca dos re-
sultados das monitorizações efetuadas. 

87. Caso os programas de monitorização, a implementar pela entidade gestora, detetem a existência de problemas 
na qualidade da água ou nos solos, deverá esta entidade definir medidas de minimização complementares de 
combate e correção, a serem implementadas pelos beneficiários. 

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

89. É responsabilidade do beneficiário deste Aproveitamento Hidroagrícola implementar, na área do Aproveita-
mento Hidroagrícola do Xévora, o código de boas práticas agrícolas estabelecidas pela entidade gestora, validado 
por entidades competentes e disponibilizado pela entidade gestora. Para além das medidas elencadas no referido 
código terá o beneficiário de ter em consideração as seguintes: 

a. As dotações de água, fertilizantes e pesticidas devem estar adaptadas às culturas e às caracterís-
ticas dos solos agrícolas em questão; 

b. Adoção de práticas de conservação do solo nas zonas onde se verificam níveis mais elevados do 
potencial de erosão do solo e culturas permanentes nas zonas de maior declive; 

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

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

fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
f. Devem ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a 

compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
g. Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época 

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

h. Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo 
indispensável; 

i. Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico; 
j. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico 

e humano. 
90. É da responsabilidade dos beneficiários (devendo esta responsabilidade ser comunicada pela entidade gestora 

(proponente) no ato de inscrição estabelecido entre ambas as partes) a cedência de todos os dados necessários 
ao preenchimento do sistema de registo do aproveitamento hidroagrícola à entidade gestora, nomeadamente: 

a. Áreas regadas; 
b. Culturas praticadas; 
c. Sistemas de rega utilizados; 
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes; 
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas; 
f. Gestão de resíduos agrícolas; 
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural; 
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares; 
i. Evidências de manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela. 

Sistemas ecológicos 

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

92. Efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF, I.P. com a loca-
lização das áreas onde serão compensadas. 

93. Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras de, pelo menos, 2 vezes 
o raio da área de projeção da copa, e num raio mínimo de 4 metros, onde não são permitidas operações como a 



      
    

16 

 

mobilização do solo, ou outras, que possam danificar ou mutilar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, 
ramos e troncos. 

94. A entidade gestora deve cumprir as medidas de compensação nos termos constantes nesta DIA. 
95. O Beneficiário deve cumprir as medidas de compensação constantes nesta DIA. 
 
Paisagem 
96. Implementar o Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada. 

Economia Circular 
97.  Assegurar que o material vegetal retirado seja encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua reutilização, 

nomeadamente através da eventual possibilidade de transporte para unidades de valorização de subprodutos por 
compostagem ou similares;  

98.  Os beneficiários do bloco de rega devem assegurar o adequado armazenamento e encaminhamento a destino 
final dos resíduos gerados na atividade agrícola do bloco de rega, equacionando a possibilidade de transporte 
para unidades de valorização de subprodutos por compostagem ou similares, no que se refere aos resíduos 
orgânicos. Relativamente aos resíduos não orgânicos, estes devem ser encaminhados para os centros de recolha 
devidamente licenciados. 

Qualidade do Ar 
99. Sempre que haja disponibilidade de água e para reduzir a emissão de poeiras, deverão ser humedecidas as vias 

não pavimentadas e ser utilizada uma velocidade de circulação menor que 20 km/h; 
100. Todos os materiais a transportar, suscetíveis de poderem ser arrastados pelo vento, deverão ser devidamente 

cobertos; 
101. De forma a prevenir o aumento da emissão de poluentes atmosféricos, todos os veículos a utilizar na obra deverão 

realizar a manutenção periódica recomendada pelo fabricante e encontrarem-se homologados e com marcação 
CE. 

Património Cultural e Arqueológico 
102. A entidade gestora deve realizar ações de formação e de divulgação das condicionantes ambientais e patrimoniais 

nas áreas que se sobrepõem às parcelas dos proprietários que serão beneficiários do Aproveitamento Hidroagri-
cola do Xévora onde se encontram localizados os sítios identificados no EIA e Elementos Complementares. 

103. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, das infraestruturas do projeto, deve 
ser fornecida pela entidade gestora ao empreiteiro para consulta a localização atualizada dos elementos patri-
moniais (através de planta ou de outro meio digital), quer com a implantação de todos os elementos patrimoniais 
identificados no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase de construção. 

104. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção das infraestruturas do projeto que envolvam alterações que obri-
guem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anterior-
mente não afetadas pela construção dessas infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), a entidade 
gestora deve assegurar o acompanhamento arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

105. Sempre que se venham a desenvolver ações de construção, deve ser fornecida ao respetivo promotor/benefici-
ário para consulta a localização atualizada dos elementos patrimoniais (através de planta ou de outro meio digital), 
quer com a implantação de todos os elementos patrimoniais identificados no EIA, quer com os que se venham a 
identificar na anterior fase de construção do projeto, e cumpridas as medidas de minimização previstas para a 
fase de construção, quando aplicáveis. 

106. A entidade gestora deverá informar os proprietários das parcelas onde foram identificadas ocorrências de inte-
resse patrimonial da existência dos elementos patrimoniais existentes nas suas propriedades. 

107. Nas parcelas onde os proprietários ou arrendatários se venham a instalar deve procurar-se ajustar as interven-
ções, de maneira a que este não sejam intercetados os sítios arqueológicos existentes na parcela. 

108. Os proprietários/beneficiários, previamente à realização de atividades com impacte no solo numa envolvente 
de 100 m em torno de um elemento patrimonial, deverão fazer uma comunicação de intenção à entidade gestora 
e à DRC Alentejo, tendo em vista a minimização dos impactes que essas ações irão potencialmente gerar. 

109. Nos casos em que na fase preparatória ou de construção se venha a identificar a eventual afetação de elementos 
patrimoniais (conforme planta ou de outro meio digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), 
devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de 
acordo com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnós-
tico, escavações arqueológicas, entre outras. 
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110. Caso se registe uma alteração substancial do uso do solo, nas áreas onde foram identificados vestígios arqueo-
lógicos, como o desenvolvimento de uma cultura intensiva de regadio, como escavações no terreno para a traba-
lhos de construção ou em qualquer escavação deverão ser executadas sondagens arqueológicas de diagnóstico 
previamente aos trabalhos de alteração do uso do solo. 

111. Os resultados destas sondagens poderão determinar outras medidas de minimização, nomeadamente a interven-
ção em área. 

112. Sempre que se desenvolverem ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das 
condutas da rede de rega terciária por parte do respetivo promotor/beneficiário, ou se efetuem outros trabalhos 
a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar-se o respetivo acompanhamento arqueológico. 

113. Se na fase preparatória ou de construção da rede terciária forem detetados vestígios arqueológicos inéditos, a 
obra deve de imediato ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo ou o respetivo promotor/beneficiário 
obrigados a comunicar de imediato à administração do Património Cultural essa ocorrência, para que se proceda 
à avaliação dos vestígios e se determinem as medidas de minimização a implementar. 
 

Recursos hídricos 
114. É da responsabilidade da entidade gestora (DGADR) garantir o cumprimento do regime de caudais ecológicos 

associado à barragem de Abrilongo, implicando a instalação de um dispositivo que o permita, tal como se en-
contra previsto no Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Guadiana (parte portuguesa) para o período 2020-
2022 e no Contrato de Concessão nº 8/CSP/GD/2012, atribuído pela APA à DGADR em 16/11/2012. O regime 
de caudais ecológicos definido neste Contrato de Concessão (caudal mínimo) deverá ser redefinido, de forma a 
incluir critérios hidrobiológicos que permitam alcançar o Bom Estado ecológico, de acordo com os critérios da 
Diretiva-Quadro da Água, nomeadamente introduzindo um regime de caudais mínimos e máximos modulados 
anualmente e caudais simuladores de cheia. 

115. É da responsabilidade da entidade gestora assegurar o cumprimento das medidas específicas definidas no 
PGRH do Guadiana, dirigidas para cursos de água (Medidas PT07GUA1404I, PT07GUA1410 e as constantes 
das Tabelas 7 e 8 “Descrição das medidas incluídas no PGRHG” indicadas no Aditamento ao EIA) e para massas 
de água subterrânea, com destaque para a diminuição do impacte da poluição por agroquímicos na Zona Vul-
nerável de Elvas (Medidas PTE1P06M09_SUB_RH7 e PTE7P01M03_SUB_RH7). 

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

a. Impactes ambientais decorrentes da atividade agrícola e medidas a serem adotadas para os minimi-
zar/evitar; 

b. Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, nomeadamente e a melhor forma de 
os proteger; 

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

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

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

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

119. É responsabilidade dos beneficiários do AHX implementar, aplicar e cumprir o “Código das Boas Práticas 
Agrícolas para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola” e o “Manual Básico de 
Práticas Agrícolas: Conservação do solo e da água”. 
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120. Para além das medidas elencadas no referido Código, os beneficiários devem ter em consideração as seguin-
tes: 

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

b. Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível. 
c. Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitos-

sanitários ou de lavagem de material de aplicação. 
d. Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de 

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

e. Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico. 
f. Selar as captações de água subterrânea existentes nas parcelas beneficiadas pelo AHX. 

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

122. Os beneficiários devem informar a APA/ARH Alentejo, evidenciando a efetiva selagem das captações de água 
subterrânea anteriormente utilizadas, logo que lhes seja fornecida água proveniente do AHX. 

123. Os beneficiários devem implementar as medidas minimizadoras de consumos de água constantes do Programa 
Nacional para o Uso Eficiente da Água, nomeadamente: 

a. Melhoria da qualidade dos projetos, que implica a obrigatoriedade de os projetos serem assinados por 
técnico credenciado. 

b. Reconversão dos métodos e tecnologias de rega através da substituição de métodos de rega por gravi-
dade por rega por aspersão. 

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

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

e. Na rega por gravidade proceder ao revestimento das regadeiras de terra ou substituí-las por tubos de 
PVC. Adequar os tempos de fornecimento de água e os caudais fornecidos. 

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

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

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

125. Os beneficiários devem adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências 
provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 

126. Os beneficiários devem implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área 
do perímetro de rega, para evitar problemas erosivos. 

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

128. As obras que envolvam travessias de linhas de água, deverão ser realizadas no período de menor caudal e 
tanto quanto possível no menor espaço de tempo. O material vegetal retirado das margens, aquando da reali-
zação das intervenções, deve ser encaminhado para destino final adequado, privilegiando-se a sua reutilização 
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ou valorização, nomeadamente num sistema a implementar na área do AHX, do tipo “Unidade de Recirculação 
de Subprodutos de Alqueva (URSA)”. 

Uso do solo 
129. Limitar às áreas estritamente necessárias a execução dos trabalhos que impliquem a remoção ou degradação do 

coberto vegetal, a decapagem do terreno ou a escavação, movimentação e depósito de materiais. 
130. Balizar e salvaguardar na sua integridade física todos os exemplares arbóreos que se localizem próximo das 

áreas de intervenção, em particular azinheiras e sobreiros. A balizagem, enquanto medida preventiva e de prote-
ção à não compactação do solo, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo 
em causa, em todo o seu perímetro ou apenas na extensão voltada para o lado da intervenção. 

Alterações climáticas 
131. Manutenção de regadios sustentáveis (com recurso a tecnologias mais eficientes, dando prioridade aos sistemas 

de rega gota-a-gota em detrimento de outros métodos menos eficientes) por forma a evitar consumos excessivos 
de água e a erosão dos solos. 

132. Promover a gestão eficiente da água, com a estimativa mais precisa das necessidades de rega das culturas 
atempadamente nos novos sistemas de rega, escolha de ciclos de culturas adequados ao longo das campanhas 
e o desenvolvimento da agricultura de precisão. 

133. Utilizar preferencialmente as culturas melhor adaptadas ao clima mediterrânico tendo ainda em conta as varieda-
des com melhor adaptação às mudanças do clima e aos eventos extremos. 

134. Restabelecer as condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos, intervenções 
na melhoria nas condições de escoamento e caudais de cheia e a adoção de práticas de conservação do solo 
direcionadas para o controlo da erosão do solo. 
 

135. Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais previstas no Decreto-Lei n.º 82/2021, 
de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão integrada de Fogos Rurais no 
território continental e define as suas regras de funcionamento. Deverão, em complemento, ser integradas no 
regulamento do Aproveitamento as medidas aplicáveis, em consonância com o referido decreto-lei. 

Fase de Desativação 

136. Durante a fase de desativação do projeto, deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico dos trabalhos 
que envolvam afetação do subsolo nos locais a menos de 50 m de sítios arqueológicos. 

137. Se na fase de desativação forem detetados vestígios arqueológicos inéditos, a obra deve de imediato ser sus-
pensa nesse local, ficando o respetivo promotor/beneficiário obrigado a comunicar de imediato à Direção Geral 
do Património Cultural/Direção Regional de Cultura do Alentejo essa ocorrência, para que se proceda à avaliação 
dos vestígios e se determinem as medidas de minimização a implementar. 

138. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser apresentado à 
autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve contemplar, pelo menos: 

 A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas construídas, a qual deve 
ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 

 As ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 
 O destino a dar a todos os elementos retirados; 
 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; 
 Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que tenham sido 

impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições naturais de infiltração e de 
armazenamento dos níveis aquíferos. 

 

Medidas de Compensação 

Fase de Construção / Fase de Exploração 
 

139. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, nomeadamente: 
 Em povoamento, em função da área afetada pelo arranque/corte a que é aplicado um fator mínimo de 

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

 De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos, multiplicado por um fator de 1,25.  
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 De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos ou presumidos como afetados e equipara-
dos a abatidos (uma vez que a legislação interdita mutilação), multiplicado por um fator de 1,25. En-
tende-se por exemplares presumidos como afectados e equiparados a abatidos, todos aqueles em que 
as operações de execução da obra sejam efetuadas na área de 2 vezes o raio da área de projeção da 
copa. 

140. A compensação deve ser assegurada através da constituição de áreas suficientes de plantação de sobreiros ou 
azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. Estas áreas deverão reunir, pelo menos, os se-
guintes requisitos: 

 Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie;  
 Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos até que sejam efetuadas todas as compensa-

ções, através de uma estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação existente na situação 
de referência; 

 Na plantação a efetuar, deverá ser garantido o acompanhamento das árvores ao longo do seu cresci-
mento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbívora e a repo-
sição de exemplares perdidos (retancha). 

141. A entidade gestora deve: 
 Informar os beneficiários, no ato de inscrição e quando aplicável, sem prejuízo dos pressupostos cons-

tantes na autorização para abate a emitir pela autoridade competente, do seguinte: 
i. Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) 
com as novas culturas de regadio a instalar; 
ii. Se tal não lhes for possível, os beneficiários serão responsabilizados por compensar o número 
de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25); 
iii. Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a 
disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. 
Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, 
deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas. 
iv. Informação relativa à área a disponibilizar pela entidade gestora que o beneficiário poderá 
utilizar para a compensação, nomeadamente a localização dos terrenos e as condições que re-
caem sobre os mesmos. 

 Manter o registo relativamente às árvores a abater pelos beneficiários e respetivas áreas de compensa-
ção, devendo para tal obter informação sobre o ponto de situação junto da entidade emitente do processo 
de autorização para abate. Esta informação sobre as áreas deve ser enviada à Autoridade de AIA em 
formato vetorial, devendo as mesmas ser devidamente identificadas; 

 Divulgar, junto dos beneficiários, a localização dos terrenos, correspondentes às áreas para realização 
da compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, e as condições que 
recaem sobre esses terrenos; 

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

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

 

Plano Geral de Monitorização/Programas de Monitorização 

Recursos Hídricos 
Na fase de exploração devem ser implementados programas de monitorização, devendo ser avaliada a necessidade da 
sua revisão em função dos resultados que vierem a ser obtidos ao longo da vida útil do projeto, no que concerne à 
caraterização qualitativa dos recursos hídricos. 

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

A monitorização das águas superficiais e subterrâneas deve iniciar-se com uma amostragem anterior à fase de constru-
ção (caraterização da situação de referência) e deverá ser efetuada também uma amostragem imediatamente antes da 
fase de exploração do projeto. 
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O programa de qualidade da água pode ser revisto de 2 em 2 anos, de acordo com os resultados obtidos. Até à apre-
sentação de proposta de revisão, do programa de monitorização a implementar, mantém-se em vigor a versão anterior-
mente aprovada. 

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

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

A) Recursos Hídricos Subterrâneos 

Deve ser realizada a monitorização dos recursos hídricos subterrâneos no Sistema Aquífero Elvas-Campo Maior (A11), 
evitando-se a monitorização em estruturas como poços, por não possuírem qualquer tipo de proteção, sugerindo-se que 
na falta de outro ponto de amostragem, seja utilizado o furo com a referência SNIRH nº 387/5 (Monte da Quinta), locali-
zado nas coordenadas X = 297825; Y = 233225. 

Parâmetros a determinar, em 2 campanhas anuais: “Águas Altas” e “Águas Baixas”: 

Alcalinidade total (mg/l CaCO3) 

Alumínio (mg/l) 

Azoto amoniacal (mg/l NH4) 

Bicarbonato (mg/l) 

Carbono Orgânico Total (mg/l C) 

Cloreto (mg/l) 

Cobre dissolvido (mg/l) 

Condutividade de campo a 20ºC (uS/cm) 

Cálcio (mg/l) 

Ferro dissolvido (mg/l) 

Fosfato (mg/l P2O5) 

Magnésio (mg/l) 

Manganês dissolvido (mg/l) 

Nitrato (mg/l NO3) 

Nitrito (mg/l NO2) 

Oxigénio dissolvido - campo (mg/l O2) 

Potássio (mg/l) 

Sulfato (mg/l) 

Sílica (mg/l SiO2) 

Sódio (mg/l) 

Pesticidas totais 

Zinco (mg/l) 

pH – campo 

A amostragem e a avaliação do Estado Químico deverá dar cumprimento ao definido na “Diretiva-filha” das águas sub-
terrâneas, transposta para o Direito nacional através do Decreto-Lei nº 208/2008, de 28 outubro. 

A) Recursos Hídricos Superficiais 

A monitorização dos recursos hídricos superficiais deve ser efetuada com recurso a amostragens realizadas nas esta-
ções existentes na área do projeto e que integram o Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), 
com a determinação dos seguintes parâmetros: 
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Parâmetros: Alcalinidade, Azoto amoniacal, Azoto total, CBO5, CQO, Clorofila_a, Dureza total, Fósforo total, Nitrato Total, 
Nitrito Total, Ortofosfato Total, pH, Coliformes Fecais e Pesticidas totais. 

A amostragem e a avaliação do Estado Químico deverá dar cumprimento ao definido na Diretiva-“filha” das águas subter-
râneas, transposta para o Direito nacional através do Decreto-Lei nº 208/2008, de 28 outubro. 

Plano de monitorização de Solos   
Dar cumprimento ao Plano de Monitorização aprovado de acordo com o estabelecido nos requisitos constantes desta DIA, 
no ponto 18 dos “Estudos/Elementos a entregar à AAIA, para este fator. 
Plano de Monitorização para o Património Cultural e Arqueológico  
Dar cumprimento ao Plano de Monitorização aprovado de acordo com o estabelecido nos requisitos constantes desta DIA, 
no ponto 18 dos “Estudos/Elementos a entregar à AAIA”, para este fator. 
Plano de Monitorização de Ruido  
Dar cumprimento ao Plano de Monitorização aprovado de acordo com o estabelecido nos requisitos constantes desta DIA, 
no ponto 18 dos “Estudos/Elementos a entregar à AAIA, para este fator. 
Monitorização da fauna e habitats 
Dar cumprimento ao Plano de Monitorização aprovado de acordo com o estabelecido nos requisitos constantes desta DIA, 
no ponto 18 dos “Estudos/Elementos a entregar à AAIA”, para este fator. 
Monitorização de quercíneas  
Dar cumprimento ao Plano de Monitorização aprovado de acordo com o estabelecido nos requisitos constantes desta DIA, 
no ponto 18 dos “Estudos/Elementos a entregar à AAIA”, para este fator. 

 

Entidade de verificação da 
DIA Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 

Validade da DIA 

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, e pelo Decreto-
Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, a DIA caduca se, decorridos quatro anos a contar da 
presente data, não tiver sido iniciada a execução do respetivo projeto, excetuando-se os 
casos previstos no n.º 5 do mesmo artigo. 

Assinatura 
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ANEXO 

Resumo do procedimento 
de avaliação 

Resumo do procedimento de AIA: 
 13/11/2018- Nomeação da Comissão de Avaliação (Of. C. S01521-2018-

DSA/DAAmb, de 13 de novembro de 2018); 
 28/11/2018 - Realização de reunião de apresentação do projeto, com o 

proponente e Consultor do projeto, para apresentação do projeto e do EIA à 
Comissão de Avaliação; 

 17/12/2018 - Análise da Conformidade do EIA – solicitação de elementos 
adicionais (Of. S02025-2018-DSA-DAAmb, de 17/12/2018), onde consta que 
foi decidido pela CA, a 21/11/2018 solicitar Elementos Adicionais ao promotor 
do projeto);  

 12/12/2019 – Pedido de prorrogação (via email) de entrega do Aditamento, 
por parte do promotor do projeto; 

 21/01/2019 – Comunicação da Autoridade de AIA a deferir a pretensão do 
proponente de prorrogação do prazo de entrega do Aditamento, até 
(04/03/2019); 

 04/03/2019- Apresentação à Autoridade de AIA, do Aditamento ao EIA, e 
RNT reformulado por parte do proponente; 

 25/03/2019 - Deliberação de Conformidade do EIA, com solicitação ao 
promotor de esclarecimentos/disponibilização de elementos até 17/04/2019 
(Of. S01184-2019-DSA/DAAmb de 28/03/2019); 

 08/04/2019 – Consulta a entidades externas (Of. C. S01348-2919-
DSA/DAAMB, de 08 de abril de 2019) designadamente: Câmara Municipal de 
Campo Maior, DRAPAL, Infraestruturas de Portugal, IP., e EPAL – Empresa 
Pública de Águas Livres (EPAL), com solicitação de pareceres externos. 
Refira-se que só a DRAPAL e a EPAL responderam. 

 29/04/2019 – Entrega à Autoridade de AIA (via email9 dos Elementos 
complementares solicitados ao promotor; 

 01/04/2019 a 15/05/2019 - Promoção de Consulta Pública, por um período 
que decorreu durante 30 dias úteis; 

 12/04/2019 - Visita ao local de Implantação do Projeto - com 
representantes da CA, proponente e respetivos consultores da Equipa do EIA; 

 17/04/2019 - Através de e-mail da APA, foi dado conhecimento à CCDR 
Alentejo que “De acordo com a informação recebida e face à localização do 
mesmo, incluindo em termos de distância à fronteira espanhola, parece poder 
concluir-se que o mesmo pode ser suscetível de provocar impactes negativos 
significativos no território do Governo de Espanha”; 

 18/04/2019 - Comunicada à DGADR, via correio eletrónico, a decisão da 
APA relativamente aos impactes transfronteiriços e solicitada a informação 
constante do e-mail referido; 

 30/05/2019 – A DGADR remeteu à Autoridade de AIA (em resposta ao email 
de 18/04/2019), a tradução do RNT em Castelhano (datado de março de 
2018), onde se conclui não ser expetável a ocorrência de eventuais impactes 
significativos em território transfronteiriço para os fatores ambientais em 
análise no EIA do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, e ainda, um 
documento igualmente em castelhano “Consideraciones Finales” relativo à 
avaliação dos impactes transfronteiriços do projeto; 

 19/06/2019 - Envio dos documentos disponibilizados pela DGADR: 
Todos os documentos associados ao procedimento de AIA, assim como a 
troca de correspondência entre o promotor do projeto e a CCDR Alentejo 
enquanto Autoridade de AIA, bem como a última documentação solicitada ao 
promotor (RNT e documento traduzido referente à Avaliação dos Impactes 
Transfronteiriços); 

 19/09/2019 – A APA comunicou à CCDR Alentejo que as Autoridades 
Espanholas querem participar no processo de AIA, por considerarem que o 
projeto poderá ter impactes ambientais no território espanhol (rio Xévora), 
assim como da informação complementar necessária para avaliar 
adequadamente os impactes ambientais expectáveis (Nota Verbal n.º 599/3.4 
- que se anexa - do Ministério de Assuntos Exteriores, União Europeia e 
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Cooperação), tendo em  anexo a  Nota Verbal n.º 59/3.4 do Ministério de 
Assuntos Exteriores, União Europeia e Cooperação, de 26 de julho, onde 
está expresso a necessidade de ser solicitada informação complementar para 
avaliar os impactes transfronteiriços expectáveis pela implementação do 
projeto; 

 18/05/2020 – A DGADR apresenta à CCDRA a Resposta à Nota Verbal 
n.º59/3.4 do Ministério de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 
A DGADR apresentou o documento resposta; 

 22/05/2020 - A CCDRA envia à APA a resposta da DGADR à Nota Verbal 
nº 59/3.4, onde esta Direção Geral solicita que proceda ao encaminhamento 
da resposta à Nota Verbal e respetivos anexos para a entidade Espanhola 
competente; 

 05/11/2020 - A APA remete à CCDRA uma nova Nota Verbal de Espanha: 

Nota Verbal NV 64/3.4 (N.º Reg. 17162), do Ministério de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación, de 26 de outubro, que transmite a pronúncia 
de Espanha sobre o projeto em questão, considerando que o mesmo pode ter 
impacte ambiental significativo em território espanhol. Assim, nos termos da 
referida pronúncia, são ainda solicitados dados e estudos adicionais tendo em 
vista a elaboração do respetivo relatório de avaliação; 

 04/02/2021- A CCDRA envia à DGADR a Nota Verbal nº 64/3.4 (N.º Reg. 
17162), do Ministério de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
de 26 de outubro enviada por Espanha para os efeitos convenientes. 

 24/02/2021 - A DGADR envia à CCDRA resposta à Nota Verbal nº 64/3.4, 
com os esclarecimentos de responder à referida Nota Verbal solicitando que 
sejam transmitidos os esclarecimentos adicionais às Autoridades 
Competentes e seja reiniciado o trabalho da Comissão de Avaliação e, como 
tal, preparado o parecer final da Comissão de Avaliação; 

 02/03/2021 -  A CCDRA envia à APA a resposta da DGADR comunicando 
(…) “que esta CCDR não dará qualquer sequência aos trabalhos da Comissão 
de Avaliação do EIA do projeto em assunto, conforme solicitado pela DGADR, 
sem que estejam cabalmente esclarecidas entre as autoridades portuguesas 
e espanholas as questões colocadas pelo Estado Espanhol”; 

 01/10/2021 – Reunião das Partes ao Protocolo Bilateral de atuação sobre 
a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com 
eventuais efeitos ambientais transfronteiriços; 
 

 22/10/2021 - Realização de reunião técnica dedicada especificamente à 
análise do ponto de situação do projeto “Aproveitamento Hidroagrícola 
do Xévora”, no âmbito do respetivo procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) e da consulta ao Estado Espanhol, ao abrigo do "Protocolo 
de atuação entre o Governo da República Portuguesa e o Governo do Reino 
de Espanha sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas 
e projetos com efeitos transfronteiriços" (Protocolo bilateral de atuação), 
celebrado em fevereiro de 2008. Participaram nesta reunião, pela Parte 
portuguesa: representantes da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), na qualidade de 
Autoridade de AIA do projeto em avaliação (Maria José Santana – Diretora de 
Serviços de Ambiente, Cristina Martins – Chefe de Divisão de Avaliação 
Ambiental, Cristina Salgueiro – Presidente da Comissão de Avaliação de 
Impacte Ambiental deste projeto). Em representação da Agência Portuguesa 
do Ambiente: Dr. André Matoso – Diretor da Administração da Região 
Hidrográfica do Alentejo (ARH do Alentejo). Pela Parte espanhola: Maria 
Ángeles Jiménez - Conselheira Técnica da Subdirección General de 
Evaluación Ambiental - Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, José Ángel Rodriguez – Chefe da Oficina de Planificación 
Hidrológica - Confederación Hidrográfica del Guadiana. Desta reunião 
resultou um Memorando que se anexa (Anexo III); 
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 22/10/2021 - A Autoridade de AIA transmitiu aos representantes da CA, o 

seguinte: que foram acordadas em reunião com as autoridades espanholas, 
no dia 22 de outubro p.p., as condições que vão permitir que a CCDRA, 
enquanto Autoridade de AIA, retome o procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) que se encontrava interrompido para efeitos de consulta 
transfronteiriça, tal como previsto no Regime Jurídico de AIA. Desta forma, no 
dia 25 de outubro será reiniciado o referido procedimento, solicitando-se 
desde já a presença do representante de cada entidade nomeada para a 
Comissão de Avaliação para uma reunião a realizar por meios telemáticos no 
próximo dia 28 de outubro, pelas 10.30 horas (…). Foi ainda solicitado o envio 
do parecer final até 22 de de novembro de 2021; 
 

 
 22/10/2022 - aprovado entre as partes o “Memorando - Reunião técnica 

entre as Autoridades portuguesas e espanholas em matéria de Avaliação de 
Impacte Ambiental e de Gestão dos Recursos Hídricos do Projeto: 
Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora” Protocolo bilateral de atuação sobre 
a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com 
efeitos transfronteiriços; 

 Realização de várias reuniões de trabalho, com o objetivo de analisar o 
Projeto e respetivos impactes, analisar os contributos sectoriais das entidades 
representadas na Comissão de A, definir os fatores ambientais relevantes 
para apoiar a tomada de decisão e acordar as conclusões; 

 10/01/2022 - Elaboração do parecer final da Comissão de Avaliação do 
EIA. 

 

Conteúdo dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades externas 

Em 8 de abril de 2019, foi efetuada a consulta das seguintes entidades externas (Of. 
C. S01348-2919-DSA/DAAMB, de 08 de abril de 2019) Câmara Municipal de Campo 
Maior, DRAPAL, Infraestruturas de Portugal, IP., e EPAL – Empresa Pública de Águas 
Livres (EPAL), com solicitação de pareceres externos. Refira-se que só a DRAPAL e 
a EPAL responderam. 
 
A Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL) enviou o seu 
parecer em 19 de junho de 2019, o qual se encontra em anexo a esta DIA. 
 
A EPAL – Empresa Pública de Águas Livres (EPAL) referiu através de email enviado 
a 9 de maio de 2019 que “Na sequência da análise aos elementos do Processo em 
título, informamos que não existem infraestruturas da Águas do Vale do Tejo S.A. na 
envolvente do Aproveitamento”. 
 

 

Resumo do resultado da 
Consulta Pública 

Apresenta-se, em seguida, a síntese e a transcrição adaptada dos aspetos 
considerados mais relevantes dos contributos recebidos e que constam do Relatório 
de Consulta Pública: 
 
1- A entidade Sociedade Agrícola do Charqueirão, Lda e Agricontenda, Lda refere 
que possui uma exploração agrícola no Concelho de Campo Maior com amendoeiras 
e árvores do pistácio, além da oliveira, numa área aproximada de 150 ha e que esta 
exploração é uma aposta na terra de Campo Maior, ainda que a falta de água para 
obter produções adequadas dificulte de forma importante o desenvolvimento da 
exploração. 
Solicita o aproveitamento hidroagrícola do Xévora (AHX) para a referida 
exploração, por considerar que a distancia à albufeira é relativamente acessível 
e tanto as cotas de nivel como as infraestruturas necessárias são executáveis 
do ponto de vista funcional – comentário 6186. 
 
2 e 3 – A SPEA, que apresentou dois comentários de conteúdo idêntico, refere que a 
Área de Intervenção Direta do projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora se 
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encontra sobreposta a duas áreas classificadas – à SIC de São Mamede (Resolução 
do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto) e à Zona de Proteção Especial 
de Campo Maior (Decreto Lei nº 384-B/99, de 23 de setembro), também classificada 
como IBA (Important Bird Area, classificada pela SPEA e Birdlife International). 
 
Realça que a área afetada pelo projeto (3.822,04 ha) deverá ocupar entre 15 a 25% 
da área da ZPE e que como está totalmente dentro do SIC de São Mamede, 3,3% da 
área classificada será afetada. Destaca, também, a proximidade a outra área 
classificada, o SIC do Caia, que, conforme refere, apesar de não ter sobreposição com 
a área de intervenção do projeto, possui uma estreita faixa de área afetada (1 km de 
comprimento e 200m de largura). 
 
Acrescenta que na área de intervenção direta do projeto, na ZPE de Campo Maior, 
ocorrem diversas espécies de aves com estatuto de ameaça e proteção legal. Refere 
que esta zona foi delimitada com base na sua importância para diversas espécies de 
aves nomeadamente, aves estepárias (sisão, abetarda, a águia-caçadeira, francelho, 
alcaravão) e aponta esta ZPE como um dos locais mais importantes para a invernada 
de Grou em Portugal. Ressalta que de entre as espécies prioritárias associadas a este 
habitat encontram-se a abetarda e o sisão, que apresentam um declínio de 43 % das 
suas populações em Portugal nos últimos dez anos, devendo, em sua opinião, ser uma 
prioridade a sua proteção nas áreas designadas para o efeito, e que, por sua vez, a 
abetarda mantém na ZPE de Campo Maior um dos poucos leks localizados no Norte 
Alentejano. 
 
Salienta que o EIA, na componente de ecologia, não se foca nos valores que estão na 
origem da classificação do SIC de S. Mamede e da ZPE de Campo Maior. Sublinha 
que não é avaliado se os valores que justificaram a classificação desta área serão 
afetados significativamente e acrescenta que, caso os impactos fossem significativos, 
teria de ser justificado o interesse publico do projeto e perspetivada a implementação 
de medidas compensatórias, dando assim cumprimento à Diretiva Habitats. Ressalta 
que a situação de referência apresenta falhas muito graves, não compreendendo a 
situação de conformidade atribuída ao estudo, que, em sua opinião, não responde se 
o projeto põe em causa os valores que estão na origem da classificação da área pelas 
Diretivas Aves e Habitat. Menciona que o projeto pretende a infraestruturação e a 
criação de um perímetro de rega e respetiva rede viária em áreas com importância 
natural, classificadas tanto pela Diretiva Aves como Habitats. Relembra que a irrigação 
da margem esquerda do Abrilongo resultou da conivência do ICNF com o Ministério da 
Agricultura, sem nunca terem sido avaliados os impactes ambientais resultantes do 
regadio em larga escala a partir de captura de água diretamente das margens do 
Ribeiro do Abrilongo e do Rio Caia. 

Diz que este EIA pretende evidenciar os impactos face à situação atual quando as 
intervenções começaram a fazer-se sentir há quase 20 anos com a construção da 
Barragem, a qual não foi alvo de avaliação de impactes face aos valores que levaram 
à classificação dos SIC de S. Mamede e do Caia. Recorda que projetos para a irrigação 
da ZPE de Campo Maior e efetiva irrigação e alterações de uso da ZPE de Campo 
Maior deram origem a 3 contenciosos contra o Estado Português por incumprimento 
da Diretiva Aves e Habitats. Sublinha que, agora, se pretende infraestruturar uma área 
que viabilizará a conversão de 3.820 ha de área classificada em Rede Natura 2000 
sem condicionantes ao uso, traduzindo-se numa área que será intensificada e 
transformada o que muito possivelmente irá resultar em perda significativa dos valores 
que estão na origem do Sítio de S. Mamede e ZPE de Campo Maior. 

Sobre a SIC de Campo Maior, refere que o EIA não revela que tenha sido feito um 
esforço para caracterizar a situação de referência das espécies de maior relevância na 
área ou dos impactos do projeto sobre as mesmas. Não compreende porque não foram 
consideradas medidas de compensação para as aves estepárias e considera que as 
medidas de minimização propostas são desajustadas, face ao estatuto de ameaça e 
proteção legal das espécies afetadas pelo projeto. 
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 Aponta as seguintes falhas graves no estudo:  

- Deficiente caracterização da situação de referência do Grou, não sendo identificados 
corretamente os impactes sobre esta espécie, que tem vindo a ser 
estudada/monitorizada pelo ICNF e mais tarde por CEAI/LPN/SPEA. Sublinha que há 
uma sobreposição significativa entre a área a irrigar/converter sem condicionantes ao 
uso e as áreas de alimentação do Grou (áreas de azinheiras que se prevê serem 
abatidas). Ressalta que a zona norte da ZPE foi classificada tendo em conta a 
importância a nível nacional que esta área tem como zona de invernada do Grou, 
sendo possível classificá-la como a primeira ou segunda área mais importante.  

- Esforço insuficiente para caracterizar a situação das populações de aves 
reprodutoras (apenas 8 dias para monitorizar toda a área). 

- Deficiente caracterização da área, focada apenas nas populações reprodutoras, não 
avaliando a sua importância noutros períodos para as espécies prioritárias ao abrigo 
da Diretiva Aves, em particular nos períodos pós-reprodutor e de invernada para o 
Sisão e para a Abetarda. 

- Caracteriza apenas as populações reprodutoras, não avaliando a importância da área 
noutros períodos para as espécies prioritárias ao abrigo da Diretiva Aves, em particular 
nos períodos pós-reprodutor e de invernada para o Sisão.  

- A assunção que o tartaranhão-caçador não está a nidificar na área (considerando que 
não foi feito nenhum esforço de prospeção de ninhos).  

- A ausência de referência aos impactos cumulativos da criação da rede viária e 
aumento muito provável da rede de linhas de média tensão, em termos de perturbação 
e risco de eletrocussão e colisão de aves (sisão, abetarda e grou).  

- A referência a algumas espécies estepárias como bastante plásticas (página 216), no 
que se refere à sua associação às culturas anuais de sequeiro, pode, em seu entender, 
induzir em erro, pois a intensificação agrícola é tida como a principal causa de ameaça 
a estas espécies.  

Sobre o SIC de S. Mamede, considera que, apesar do projeto estar completamente 
inserido dentro dos limites do SIC de São Mamede, o EIA revela um esforço insuficiente 
para caracterizar a situação de referência de algumas espécies de relevância na área 
ou dos impactes do projeto sobre as mesmas. Aponta as seguintes falhas graves 
no estudo: 

 - Esforço insuficiente para caracterizar a situação das populações de aves reproduto-
ras (apenas 8 dias para monitorizar toda a área). 
- Ausência de referência aos impactes cumulativos decorrentes da criação da rede 
viária, designadamente ao aumento potencial do risco de perturbação e colisão.  
- O impacto da rede viária sobre aves e mamíferos é apenas avaliado para quando 
atravessa o habitat culturas anuais de sequeiro (1 ha), quando deveria ser avaliado em 
toda a sua extensão.  
- Ausência de referência a impactes sobre a ictiofauna, apesar de estar caracterizada 
a situação de referência no estudo. Considera que um aumento significativo de 
agroquímicos resultantes da intensificação agrícola aumenta o risco de impactos sobre 
a comunidade ictiológica que subsiste depois da construção da barragem e respetivas 
oscilações de regimes hidrológicos.  

A SPEA ressalta que a preservação dos valores ecológicos protegidos pelas áreas da 
Rede Natura 2000 é um dever do Estado Português. Refere a necessidade de ser 
exigente na avaliação de projetos que se sobreponham a áreas classificadas e que 
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tenham potencial impacte sobre os valores das mesmas. Considera inadequado e 
incompreensível não prever medidas de minimização e de compensação quando se 
pretende legitimar uma alteração significativa de uma ZPE. Num panorama mais geral, 
alerta que deveria ser considerada a necessidade de uma avaliação cumulativa de 
todos os projetos de aproveitamento hidroagrícola existentes e planeados na região do 
Alentejo. 

Ressalta que a SPEA se pronuncia pela invalidade do EIA, por conter falhas graves 
na situação de referência e na identificação de impactes, ao não reunir os 
elementos necessários à descrição do valor da área de estudo e não identificar 
impactes importantes ou medidas de minimização e de compensação sobre a avifauna 
protegida.  

Face ao exposto, a SPEA solicita que o EIA seja reformulado, nos seguintes aspetos:  
 Caracterização adequada da situação de referência das espécies que levaram à 
classificação das áreas protegidas e de outras espécies ameaçadas;  
 Caracterização adequada dos impactes sobre as espécies e habitats que levaram à 
classificação das áreas protegidas e de outros valores relevantes; 
  Identificação das medidas de minimização e compensação adequadas aos impactos 
que se verifiquem sobre os valores naturais para os quais a ZPE e as IBA foram 
designadas – comentários 6239 e 6240 
 
4 e 5 – O Grupo de Ecologia e Desportos de Aventura (GEDA) apresentou duas 
participações, sendo que na segunda mantém o comentário inicial da primeira, mas 
anexa uma nova versão do ofício dirigido ao presidente da APA para substituição do 
inicialmente enviado.  

Refere o GEDA que considera este projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora 
como a negação dos recursos ambientais, a negação de um trabalho de 20 anos de 
jovens Campomaiorenses visionários e a prevalência do impacto económico sobre o 
impacte ambiental, pelo que assume a discordância com o estudo em avaliação e 
exige: 
- A reformulação do estudo, considerando os valores que conduziram à determinação 
da classificação deste território e a sua integração na Rede Natura 2000;  
- A responsabilização da entidade gestora do sistema por toda a vida na salvaguarda 
dos valores ambientais preexistentes. 

No anexo ao comentário recebido (2.ª versão em substituição da 1.ª), o GEDA, após 
uma breve apresentação da sua atividade associativa, refere que se focou sempre na 
aldeia de Ouguela pela sua imponência paisagística e história, e na Abetarda, no Grou 
e no Saramugo, como espécies emblemáticas e razão da existência da figura de 
proteção da Rede Natura 2000 no concelho de Campo Maior, nomeadamente a ZPE 
e os Sítios de Importância Comunitária do Caia e São Mamede. 

Acrescenta que tem colaborado com diversas entidades públicas e privadas na 
prossecução dos seus fins estatutários, designadamente no desenvolvimento de 
projetos institucionais públicos no domínio do turismo de natureza e desenvolvimento 
integrado e sustentável dos ativos do território, que exemplifica com a criação da Rede 
de Percursos em Natureza AFN – Alentejo Feel Nature, em parceria com o MCM - 
Município de Campo Maior, CIMAA - Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo e 
FCMP - Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal e com o projeto de 
promoção do Turismo Ornitológico transfronteiriço no âmbito do Programa POCTEP – 
INTERREG V A Espanha-Portugal, onde tem especial e plena incidência a ZPE de 
Campo Maior e os valores ambientais que conduziram à sua classificação.  

Em sequência do relatado, considera que este projeto do aproveitamento hidroagrícola 
do Xévora é a negação dos recursos ambientais e de um trabalho de 20 anos de jovens 
Campomaiorenses visionários, sendo, em sua opinião, a prevalência do impacte eco-
nómico sobre o impacte ambiental. Assume a discordância com este estudo por defen-
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der e viabilizar o projeto, com ambiguidades, omissões e soluções desajustadas. Sub-
linha que se assiste, assim, ao anúncio da descaracterização de Ouguela e sua envol-
vente constituída pela ZPE e sítios do Caia e São Mamede. 
  
Com base no EIA, O GEDA teceu os seguintes comentários: 
  
- Alteração aos usos do solo incondicionalmente, com penalização da estepe e mon-
tado de azinho;  
 
- Superficialidade na análise da ocorrência das aves estepárias e falta de medidas 
nesse sentido;  
 
- Desajuste na consideração do ponto de partida ou situação de referência;  
 
- Desconhecimento ou desconsideração da monitorização efetuada há anos na ZPE 
de Campo Maior, pelas associações de defesa do ambiente de nível local, regional e 
nacional, relevando para si o programa de monitorização proposto;  
 
- Falta de medidas compensatórias à ictiofauna, nomeadamente ao Saramugo no es-
tado de criticamente em perigo;  
 
- Incremento do uso de agroquímicos a drenar para a bacia hidrográfica;  
 
- Localização dúbia de algumas bocas de rega, no limite do perímetro de rega, poten-
ciadores do alargamento do mesmo em termos práticos do uso da água, como por 
exemplo junto ao Centro Ambiental do Xévora (antigo Posto da Guarda Fiscal de Ou-
guela);  
 
- Compensações de utilidade irrelevante, como a florestação de uma pequena área em 
local não definido, que poderá ser a 100 km de distância da área de estudo, e a erra-
dicação de canaviais;  
 
- Relação custo/beneficio muito desequilibrada com um peso muito elevado do lado 
dos custos, atendendo aos passivos ambientais e ao retorno do investimento público 
em termos económico-sociais, à comunidade; 
  
- A entidade gestora do sistema de rega e seus beneficiários vão usufruir de um 
investimento público ad aeternum, por certo com recurso a fundos comunitários, 
quando o estudo se refere a uma vinculação ambiental no sentido da reposição do seu 
equilíbrio durante, em alguns casos, por apenas 20 anos. Considera ser desequilibrado 
e pouco justo um benefício vitalício para a atividade agroindustrial a troco de efémeras 
medidas, insuficientes e desfasadas da realidade. 
 
- Elevado número de abate de quercíneas à cabeça; 
 
- Potencial de aumento da área arável por conta de abates suplementares de 
quercíneas; Medida compensatória ao abate das quercíneas, sem rigor e avulsa; 

Considera totalmente despropositada a inclusão no perímetro de rega da parcela 
abaixo indicada, tendo em conta a sua importância para a ocorrência do Grou, a 
insignificância da área a irrigar (cerca de 19,5 ha, equivalente a menos de 1% da área 
total) e o elevado número de quercíneas a abater (cerca de 190/200, correspondente 
a mais de 35% do total a sacrificar),  
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Face ao exposto, e no sentido da compatibilização da atividade agroindustrial com a 
biodiversidade e a conservação destes valores naturais, o GEDA exige:  
 
  A reformulação do estudo, que deverá ter a profundidade necessária e exigível, 
considerando os valores que conduziram à determinação da classificação deste 
território e a sua integração na Rede Natura 2000, aumentando assim a 
responsabilidade perante a vida selvagem, perante os Campomaiorenses e perante a 
Europa. 
 
  Responsabilização da entidade gestora do sistema por toda a vida na salvaguarda 
dos valores ambientais preexistentes.   

Conclusão 

As preocupações manifestadas nos vários contributos recebidos encontram-se, na 
generalidade, acautelados no presente Parecer na sequência da apreciação efetuada, 
que incluiu ainda elementos complementares solicitados ao proponente para aspetos 
que foram considerados insuficientes. 
Face ao exposto nas participações do público, considera-se que o parecer da 
Comissão de Avaliação deu resposta às preocupações manifestadas tendo sido tidas 
em consideração quer na avaliação do Projeto bem como na definição de 
condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização e compensação, 
bem como dos planos de monitorização que passam a constar da presente DIA. 
 

 

Informação sobre a 
conformidade do projeto 
com os IGT, servidões e 
restrições de utilidade 

pública e identificação das 
entidades competentes 

Quanto ao enquadramento no Plano Diretor Municipal Campo Maior (PDMCM) este 
considera na sua planta de Ordenamento uma “Zona Programada de Regadio – 
Xévora”. 
No n.º 9 do Artigo 16º do Regulamento do PDM de Campo Maior (PDMCM), define-se 
que a área designada por Zona Programada de Regadio - Xévora, prevê a 
implementação do aproveitamento hidroagrícola do Xévora, sendo que a versão final 
do seu limite será ajustada em sede de Procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental. No n.º 10 do Artigo 16º do Regulamento do PDMCM é definido que até à 
aprovação do Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental mencionado no 
número 9 aplicam-se as disposições relativas às classes e categorias de solo 
abrangidas no presente Regulamento e as disposições relativas ao regime jurídico das 
obras de aproveitamento hidroagrícola.  
Na Área Dominada do AHX, a subcategoria de espaços predominante no ordenamento 
do PDMCM é a dos “Espaços Agrícolas de Uso Intensivo” (Classe: Solo Rústico; 
Categoria: Espaços Agrícolas de Produção). A subcategoria “Espaços Agrícolas de 
Uso Intensivo”. 
 
Relativamente a este enquadramento, é de realçar que, tal como previsto no nº 9 do 
artigo 17º do Plano Diretor Municipal de Campo Maior (PDMCM) (Aviso n.º 
14265/2016, de 16 de novembro, na sua redação atual): “…9 — Na Planta de 
Ordenamento encontrando-se delimitada uma área designada por Zona Programada 
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de Regadio — Xévora, onde se prevê a implementação do aproveitamento 
hidroagrícola do Xévora, cuja versão final do seu limite será ajustada em sede de 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. (…)” Razão pela qual, sendo 
confirmado o limite da área de intervenção do Projeto, a mesma deverá ser 
reclassificada na subcategoria “Espaços Agrícolas de Regadio”, tal como definido nos 
nºs 1, 2 e 3 do artigo 22º do PDMCM, e assim determinando também a alteração da 
Planta de Ordenamento do supracitado Plano. 
 
O projeto abrange ainda áreas de RAN e de Reserva Ecológica Nacional (REN); 
relativamente a estas áreas, o projeto tem enquadramento quer na REN, quer na RAN 
aplicando-se na ocupação destas áreas o definido no quadro legal específico 
 
No entanto, quanto à REN, é de realçar que, de acordo com o ponto 7 do artigo 16ºA 
do RJREN, na sua redação atual (Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto): “Estão 
igualmente sujeitas a um regime procedimental simplificado as alterações de 
delimitação da REN decorrentes de projetos públicos ou privados objeto de 
procedimento de que resulte a emissão de declaração de impacte ambiental ou 
decisão de incidências ambientais favorável ou condicionalmente favorável.” Nos 
casos em que esteja em causa a ocupação de áreas de tipologias REN sujeitas a 
comunicação prévia, refira-se que o nº 7 do artigo 24º do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 
28 de agosto: “Quando a pretensão em causa esteja sujeita a procedimento de 
avaliação de impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a 
pronúncia favorável da comissão de coordenação e desenvolvimento regional no 
âmbito desses procedimentos determina a não rejeição da comunicação prévia.”.  
 
 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 

decisão 

 
O Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) consiste num conjunto de 
infraestruturas que permite o abastecimento eficiente da água de rega a uma área de 
2 160,30 ha, a partir da Albufeira de Abrilongo. No entanto, e devido a condicionantes 
à ocupação da totalidade da área a regar, o projeto deverá ter uma redução de 28,72 % 
da área total inicial, num total 620,51 ha de áreas interditas.  
A área beneficiada localiza-se no concelho de Campo Maior, na zona fronteiriça Norte 
e Nordeste do concelho. O AHX distribui-se pelas freguesias de Nossa Senhora dos 
Degolados, Nossa Senhora da Expectação e S. João Baptista. A Área de Intervenção 
está incluída na bacia hidrográfica do Rio Guadiana, é atravessada nas zonas oeste e 
norte, pelas suas principais linhas de água, respetivamente o Rio Xévora e a Ribeira 
do Abrilongo e por um conjunto de linhas de água, seus afluentes e subafluentes.  
A conceção geral do sistema é a seguinte: 

 Estação elevatória de pé-de-barragem, EE1; 
 Reservatório, com cerca de 11 000 m3; 
 Conduta elevatória adutora entre a estação elevatória EE1 e o reservatório, 

sem serviço de percurso, com uma extensão de 2,06 km;  
 Sistema de “by-pass” à estação elevatória de modo a tornar possível a 

alimentação gravítica da rede de rega; 
 Filtragem com filtros em pressão integrada na estação elevatória EE1, de 

modo a permitir o sistema de “by-pass” à estação elevatória e a alimentação 
gravítica da rede de rega; 

 Sistema de filtragem com superfície livre, tamisagem, a jusante do 
reservatório; 

 Rede de rega em conduta com tubagem de betão, PEAD e ferro fundido dúctil;  
 Estação elevatória sobrepressora, Estação Elevatória EE2, tipo “booster”, 

para as zonas situadas a cotas superiores. 
 Rede de drenagem com abertura e limpeza de valas numa extensão de cerca 

de 25,2 km (a implementação desta rede não será concretizada conforme 
descrito no ofício da DGADR, com a Ref. DSR/DIH/20543/2021). 

 
O projeto potencia a ocorrência de impacte negativos, sobretudo na fase de 
construção, sobre os Recursos Hídricos, os Solos, os Agro-sistemas e sobre o 
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Património Arqueológico, de pouco significativos a muito significativos e minimizáveis 
e compensáveis. 
 
No que se refere à fase de exploração do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, 
serão gerados impactes negativos, essencialmente sobre os Solos e sobre os 
Recursos Hídricos, pouco significativos a significativos e minimizáveis.  
 
Nos Sistemas Ecológicos, quer nas fases de construção e de exploração, os 
impactes serão negativos, muito significativos e não minimizáveis, no que respeita à 
afetação dos valores naturais que levaram à classificação da ZEC de São Mamede e, 
com grande expressão, à classificação da ZPE de Campo Maior. 
As alterações culturais preconizadas traduzir-se-ão numa perda de habitat, de recursos 
tróficos e de nidificação para as aves presentes na ZPE de Campo Maior. Destaca-se 
ainda  e no que respeita à componente florestal do projeto e à afetação de quercíneas, 
não obstante, o proponente referir, “que a conversão de povoamentos de sobreiros e 
azinheira é permitida uma vez que se trata de um empreendimento agrícola com 
relevante e sustentável interesse para a economia local”, estas formações constituem 
o habitat 6310, Montados de Quercus spp. de folha perene, classificado como habitat 
de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de Zonas Especiais de 
Conservação, pelo Anexo B-I do Decreto-Lei 140/99, de 24 de abril, na sua redação 
atual, e que define o regime aplicável em áreas classificadas, pelo que, de acordo com 
o disposto no referido Decreto-Lei, devem ser asseguradas as condições que o 
mantenham num estado de conservação favorável.   
Face ao exposto, o projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) avaliado 
terá que ser reconfigurado, tornando interditas as áreas do AHX que correspondem a 
povoamentos de quercíneas em 159,01ha e de culturas forrageiras de sequeiro 
abrangendo uma área de cerca de 445,5ha. Acresce as áreas de galerias ripícolas que 
perfazem um total de cerca de 16ha. O total de áreas interditas perfaz de 620,51 ha 
correspondendo a 28,72% da área total do AHX. Os olivais tradicionais são passíveis 
de serem regados com rega gota a gota abrangendo cerca de 241 ha, sendo as áreas 
passíveis de integrar o Bloco de Rega, as apresentadas na figura 1 em anexo a esta 
DIA. 
 
O projeto tem um impacte económico positivo, sendo que este impacte não ocorreria 
na ausência do projeto, dada a não concretização dos fatores de eficiência energética 
e de eficiência no uso da água que são proporcionados pela infraestrutura de rega. O 
projeto tem ainda um impacte positivo na redução do consumo de água de rega. Este 
impacte também não se verifica na ausência do projeto 
 
Em termos de Ordenamento do Território, e após reconfigurado o projeto e confir-
mado o limite da área de intervenção do Projeto, a mesma deverá ser reclassificada 
na subcategoria “Espaços Agrícolas de Regadio”, tal como definido nos nºs 1, 2 e 3 do 
artigo 22º do PDMCM, e assim determinando também a alteração da Planta de Orde-
namento do supracitado Plano. 
 
Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis 
de minimização ou compensação, e os perspetivados impactes positivos, e proce-
dendo o proponente à reconfiguração do projeto tornando interditas as áreas acima 
mencionadas, emite-se parecer favorável ao projeto do "Aproveitamento Hidroagrícola 
do Xévora", condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medi-
das de minimização, de compensação e dos planos de monitorização, bem como das 
condicionantes constantes desta DIA. 

Anexos:  

 Figura 1 -   com Identificação de áreas interditas e condicionadas no Bloco de Rega do AHX  - Sistemas 
Ecológicos. 

 Parecer externo da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo. 



Figura 1 – Identificação das áreas interditas e condicionadas do Bloco de Rega do AH do Xévora. 
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