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ANEXOS 
 Figura1 - Com as áreas interditas do Projeto do Aproveitamento Hidroagricola do Xévora 
 Notas Verbais recebidas de Espanha  

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

 Parecer externo da Direção Regional da Agricultura do Alentejo (DRAP Alentejo). 

 Metodologia para a delimitação de áreas de povoamentos de sobreiro e /ou azinheira. 
 Declarações de delegação de assinatura. 
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1. Identificação 

Designação do 
Estudo de 
Impacte 
Ambiental (EIA)/ 
Projecto 

Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora 

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

Fase em que se 
encontra o 
Projecto 

Projeto de Execução 

Localização  

Concelho de Campo Maior, NUT III “Alto Alentejo”, 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, tendo a sua maior 
superfície nesta última. 

Proponente Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

Contacto Eng.º Alberto Freitas (dgf@dgadr.pt) 

NIF 600082440 

Valor do 
Investimento  --- 

Entidade 
Licenciadora Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

Equipa 
responsável pela 
elaboração do 
EIA 

Erena, Ordenamento e Gestão de Recursos Naturais, Lda. 

Autoridade de 
AIA 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR 
Alentejo) 

  

Comissão de 
Avaliação 

- CCDR Alentejo – n.º 2 do Artigo 9.º – Presidente: Arqt.ª Cristina Salgueiro; 
- CCDR Alentejo/DLMA – alínea a) do n.º 2 do Artigo 9.º- Dr.ª Ana Pedrosa para 
os fatores Ruído e Qualidade do Ar  e Arqt.ª Rosário Ramalho para análise do 
Resumo Não Técnico e Consulta Pública; 
- CCDR Alentejo/DSOT – alínea a) do n.º 2 do Artigo 9.º – Dr. Paulo Ribeiro - fator 
Ordenamento do Território (Instrumentos de Gestão Território e Servidões e 
Restrições de Utilidade Pública); 
- APA, IP/ARH Alentejo – alínea b) do n.º 2 do Artigo 9º –Dr. André Matoso- fator 
Recursos Hídricos; 
- DGPC/DRC Alentejo – alínea d) do n.º 2 do Artigo 9.º – Dr.ª Esmeralda Gomes - 
fator Património Arqueológico substituída em 2021 pelo Dr. Rui Santos; 
-  ARS do Alentejo, I.P. - alínea i) do n.º 2 do Artigo 9.º –Dr.ª Maria do Rosário Pires 
- Saúde Humana, não foi enviado parecer final; 
- ICNF, I.P. - alínea c) do n.º 2 do Artigo 9 – Engª Maria João Matos substituída em 
2021 pelo Dr. Luis Grilo Conservação da Natureza; 
- EDIA, S.A. - alínea h) do n.º 2 do Artigo 9.º – Perito nomeado pela Entidade 
Licenciadora por ser simultaneamente o proponente do projeto, Engª Luisa Pinto. 
 

  

Enquadramento 
Legal 

Tendo em consideração o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 
(RJAIA), nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro. 
 

  

Descrição do 
projecto 

 
O Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) consiste num conjunto de 
infraestruturas que pemitem o abastecimento eficiente de água para rega a uma 
área de 2 160,30 ha, a partir da Albufeira de Abrilongo.  
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 
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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). 

 

Apreciação 

 
2. Procedimento de Avaliação 
 
2.1.1 Introdução 
 
O presente documento constitui o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA) do procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Aproveitamento Hidrogrícola do Xévora(AHX), em fase de Projeto 
de Execução, ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 dezembro, diploma que estabelece o Regime Jurídico 
de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 
A Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) na qualidade de entidade proponente 
do Projeto, submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivo projeto de execucao na plataforma 
do Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente (SILiAmb), através do código PL20181004003273, 
sendo a entidade licenciadora do projeto a DGADR. 
O procedimento de AIA teve início a 25/10/2018, data em que se considerou estarem reunidos todos os 
elementos necessarios a correta instruçao do processo. 
A elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), datado de março de 2018, é da responsabilidade da 
empresa Erena, Ordenamento e Gestão de Recursos Naturais, Lda. sendo o projetista responsável pela 
conceção do Projeto a empresa PROSISTEMAS. 
 
2.1.2 Metodologia 
 
O EIA foi apresentado na fase de Projeto de Execução, está de acordo com a legislação aplicável: Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelos Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março e n.º 
179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 37/2017, de 02 de Junho e pelo Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 
de dezembro) e inclui os elementos previstos na mesma. 
 

A metodologia adotada pela Comissão de Avaliação (CA) para apreciação técnica do EIA foi a seguinte: 
 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; 
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 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 email 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 comunicação 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 
querempretendem participar no processo de AIA, por considerarem que o projeto poderá ter 
impactes ambientais no território espanhol (rio Xévora), assim como da informação complementar 
considerada 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 
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 expressa 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”; 
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 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, onde foi agendado pela APA o assunto relativo a este procedimento de AIA, tendo 
sido decidido pela realização de uma reunião técnica dedicada especificamente à análise do ponto 
de situação deste projeto; 

 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) onde ficaram 
explicitados os esclarecimentos trocados e os compromissos assumidos pelas duas partes; 

 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. 

Documentos analisados no âmbito do procedimento de AIA:  

 Estudo de Impacte Ambiental (EIA), datado de março de 2018; 
 Aditamentos/Esclarecimentos, datado de março de 2019; 
 Elementos Complementares, datados de abril de 2019; 
 Resultados da Consulta Pública; 
 Pareceres das entidades externas consultadas, designadamente, a EPAL e a DRAPAL. 
 Nota Verbal N.-º 59/3.4, N.º de Registo 21482, de 6 de setembro enviada pelo Reino de Espanha 

a 19/09/2019); 
 Resposta à Nota Verbal N.-º 59/3.4, Ministério de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación- Reino de Espanha – Resposta da Républica Portuguesa, de fevereiro de 2020 
(Anexos: RNT e Nota Adicional, enviados ao Reino de Espanha – 2019, e Nota Verbal N.-º 59/3.4, 
N.º de Registo 21482, de 6 de setembro enviada pelo Reino de Espanha a 19/09/2019); 

 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; 

 Resposta da DGDR 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; 

 Oficio da DGADR de 20/11/2021 com elementos complementares sobre exclusão de áreas com 
condicionantes e abandono da rede secundária. 
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2.1.3. Antecedentes 

 
O Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) foi classificado como obra de interesse regional (Grupo 
II), nos termos dos Artigos 6º e 7º do Decreto-Lei n.º 269/82 de 10 de julho, pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 21/98 de 6 de fevereiro. O projeto de execução do AHX foi aprovado por despacho do 
Ministro da Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas de 1 de fevereiro de 2000. 
 
 A empreitada de construção foi objeto de um concurso público no ano 2000, o qual não atingiu a fase de 
adjudicação. O bloqueio do concurso decorreu de uma queixa apresentada à Comissão Europeia, alegando 
que o projeto do AHX não cumpria o EIA da barragem e albufeira de Abrilongo. Em 2004 o processo a que 
a queixa referida deu origem, foi arquivado.  
 
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) foi submetido à Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AAIA) 
(CCDRA) em outubro de 2018.  
 
O procedimento de AIA deste projeto esteve entretanto suspenso decorrente de ter sido identificada a 
necessidades de pronúncia das Autoridades Espanholas, 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”. A última pronúncia das 
Autoridades de Espanha ocorreu através da “Nota Verbal nº 64/3.4, do Ministério de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea Y Cooperación, de 26 de outubro de 2020 - Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AIA 
n.º 423)”. A CCDRA, enquanto AAIA, remeteu ao proponente a solicitação de apreciação da Nota Verbal 
NV 64/3.4 (N.º Reg. 17162). A resposta do Proponente às questões aí veiculadas foi recebida através da 
comunicação da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) N.º DSR/DIH/3108/2021, 
de 24/02/2021, na qual se solicita: “…Assim, sendo, solicita-se a V. Exa. que transmita 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.”  
No dia 22 de outubro de 2021, acordou-se em reunião com as autoridades de Espanha, as condições que 
permitiam a retoma do procedimento de AIA por parte da CCDRA, que se encontrava interrompido para 
efeitos de consulta transfronteiriça, tal como previsto no Regime Jurídico de AIA (RJAIA).  
 
Considera-se que importa ter presente que a principal atividade para a qual este projeto foi projetado e 
desenvolvido, já existe em toda a área do projeto em avaliação, mas que funciona de forma muito ineficiente 
do ponto de vista de utilização dos recursos hídricos, daí que é relevante estabelecer regras e medidas que 
visem um ordenamento agrícola sustentado e equitativo. 

 
2.2. Aspectos relevantes relativamente às Secções do EIA 
 

2.2.1. Objetivos, justificação e Antecedentes do Projeto 
 
São objetivos do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX): 
a) O aumento da capacidade produtiva regional no domínio agrícola e agroindustrial, através do aumento 
da área regada; 
b) O aumento da eficiência da produção agrícola em regadio, através da disponibilização de uma adequada 
infraestrutura de rega;  
c) O aumento da eficiência na utilização dos recursos hídricos, de acordo com os princípios gerais 
consignados na Lei nº 58/2005 de 29 de dezembro (Lei da Água) nomeadamente o princípio da dimensão 
ambiental da água, nos termos do qual se reconhece a necessidade de um elevado nível de proteção da 
água, de modo a garantir a sua utilização sustentável; d) A regularização e adequada remuneração do 
fornecimento de água de rega, proporcionando a adequada e eficiente manutenção da barragem e da 
infraestrutura de rega. 
 
 

2.2.2. Descrição do Projeto e Alternativas do Projeto 
 
Dadas as caracteristicas do Projeto, não são apresentadas alternativas para este projeto. 
 
 

 
 

O Projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora localiza-se integralmente no concelho de Campo 
Maior (Figura 1): 
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Figura 1 - Localização da área de estudo do Projeto 

 

O projeto consiste na execução de rede de rega, de rede de drenagem e de rede viária associada ao 
aproveitamento, incluindo duas estações elevatórias e um reservatório.  
O AHX permitirá regar de forma eficiente, ordenada e regularizada uma superfície de 1.847,87 ha, tendo 
como origem da água a albufeira da barragem do Abrilongo e inclui as seguintes infraestruturas:  

- Rede de Rega composta por:  

• Reservatório com 11 000 m3, onde se inicia a Rede de Rega;  

• 50 Km de condutas instaladas em valas, com tubagem de betão, PEAD e ferro fundido 
dúctil, que distribuem a água pela área beneficiada;  

• 90 Hidrantes e 235 bocas de rega nos pontos de distribuição da água;  

• Estação Elevatória (EE1), localizada junto à albufeira de Abrilongo que eleva a água até ao 
reservatório atrás referido. A rede de rega poderá ser alimentada sem intervenção da estação 
elevatória EE1, estando para isso previsto um sistema de by-pass;  

• Estação Elevatória (EE2) que permite a rega nas zonas mais elevadas da área do projeto. 

- Rede de Drenagem, que consiste na abertura e limpeza de valas numa extensão de cerca 
de 25,2 km, para permitir as boas condições de drenagem dos solos da área a beneficiar, 
nomeadamente reperfilamento de valas secundárias (sem construção de diques longitudinais) numa 
extensão de cerca de 25,2 km:  

• Sistema da Margem Direita do Rio Xévora: 8,19 km  

• Sistema da Margem Esquerda do Rio Xévora: 3,63 km  

• Sistema da Margem Direita da Ribeira do Abrilongo: 4,61 km  
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• Sistema da Margem Esquerda da Ribeira do Abrilongo: 8,77 km  

• Remoção do Canavial na ribeira do Abrilongo: 3 km  

• Remoção do Canavial no rio Xévora: 0,6 km  

• Limpeza e desobstrução (sem afetação da galeria ripícolas bem desenvolvida) de troços do 
rio Xévora: 10 km 

.  Rede Viária que permite o adequado acesso à área beneficiada, consistindo em 
intervenções em 18 caminhos já existentes, em 18,99 km. 

A rede de rega será equipada com um sistema de controlo e monitorização autónomo, de modo a reduzir 
ao mínimo os custos de exploração do aproveitamento.  
Este sistema de controlo e monitorização da rega deverá permitir a automatização da exploração da rede 
de rega, permitindo simultaneamente a monitorização em tempo real dos caudais e dos volumes 
consumidos. 
A origem de água para o AHX é a albufeira constituída após a construção da barragem de Abrilongo (código 
PT07GUA1407). Por outro lado, grande parte da área dominada do futuro AHX já se encontra em regadio, 
sendo os impactes positivos do AHX principalmente associados ao uso eficiente da água. 
O Relatório Síntese (RS) refere que a intensificação através do regadio tem aumentado paulatinamente 
desde a entrada em funcionamento da albufeira de Abrilongo, no ano 2000, existindo superfícies atualmente 
ocupadas por culturas temporárias de sequeiro, em terrenos com boa aptidão para regadio que, mesmo na 
ausência do projeto, poderão vir a ser regados. Assim, o AHX propõe-se garantir condições de maior 
eficiência na conversão para o regadio, o que não significa que na sua ausência essa mesma conversão 
não ocorra continuando a tendência até agora em curso. 
 
3. Análise Específica dos Fatores Ambientais 

De acordo com a tipologia e dimensão do projeto em análise, os fatores considerado para efeitos deste 
parecer onde se considera que é expectável que os impactes ambientais negativos tenham potencialmente 
maior significância são os Solos, os Recursos Hídricos, a Fauna, a Flora e Habitats, Património 
Arqueológico e Ruído face à proximidade a áreas habitadas. De igual modo se considera que os impactes 
positivos tenderão a incidir sobre a Socio-economia e os Agrossistemas. 

Podendo-se considerar que os restantes fatores se encontram na generalidade adequadamente avaliados 
no EIA, sendo que este integra os temas essenciais à natureza e âmbito do estudo. 

A dimensão das alterações de ocupação do solo em relação à situação de referência são muito pouco 
suscetíveis de alterar os fatores clima (mesmo no âmbito microclimático), geologia, geomorfologia e 
geotecnia e paisagem 

3.1 Situação de Referência 
 

Consideraram-se fundamentais para análise da Situação de Referência do Projeto, atendendo à tipologia 
de projeto os seguintes fatores ambientais: 
 
Solos, Capacidade de Uso do Solo e Uso do Solo 
 
Para estes fatores a avaliação foi efetuada por entidade externa, a Direção Regional da Agricultura e Pescas 
do Alentejo (DRAP Alentejo) cujo parecer se encontra em anexo. 
O parecer da DRAP Alentejo é considerado no parecer da CA com a inclusão das respetivas condições aí 
integradas no ponto 7 deste parecer. 
 
Recursos Hídricos 
 
O projeto em análise incide na área de jurisdição territorial da ARH do Alentejo, estando a Área de 
Intervenção inserida na bacia hidrográfica do Rio Guadiana (Região Hidrográfica 7), sendo atravessada nas 
zonas oeste e norte pelas suas principais linhas de água, respetivamente o Rio Xévora e a Ribeira do 
Abrilongo (afluente da margem direita do Xévora, com a foz dentro da área do projeto) e por um conjunto 
de linhas de água, seus afluentes e subafluentes (Figura 2). 
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Figura 2 - Principais cursos de água e a albufeira de Abrilongo 

 
Em termos gerais, pode-se concluir que a caraterização da situação ambiental de referência abrange de 
forma sistemática, desenvolvida, clara e homogénea os descritores avaliados pela ARH Alentejo. 
A metodologia seguida na abordagem e tratamento do descritor “Recursos Hídricos” afigura-se adequada 
a um projeto desta tipologia, tendo sido utilizadas a informação e a bibliografia disponíveis que se 
consideram mais convenientes, nomeadamente a constante do Plano de Gestão da Região Hidrográfica do 
Guadiana – PGRH 2º Ciclo (período 2016-2021), aprovado pela Resolução do Concelho de Ministros (RCM) 
nº 52/2016, de 20 de setembro, republicado pela RCM n.º 22-B/2016, de 18 de novembro. 
No âmbito do PGRH do Guadiana, nenhum dos cursos de água da área tem classificação inferior a 
“Razoável” no contexto da sua classificação para usos múltiplos: Rio Xévora em estado “Excelente”, ribeira 
de Abrilongo classificada como em estado “Razoável” e a Ribeira dos Marmeleiros em estado “Bom”. 
A precipitação média anual varia entre 521,09 mm (no Posto de Degolados) e 535,4 mm (na estação de 
Elvas). No cenário de alterações considerado para a mesma região (RCP4.5 com séries de dados 
simulados para o período 2011- 2040, modelo Ensemble) disponível no Portal do Clima) prevê-se uma 
pequena diminuição da média da precipitação anual acumulada para 699,19 mm, o que significa uma 
precipitação média anual inferior em 28,07 mm (3,8%). 
Para o escoamento anual da bacia da ribeira do Abrilongo drenada pela secção no local de implantação da 
barragem e Abrilongo, estimaram-se na fase de projeto: 27 hm3 em ano médio, 14 hm3 em ano seco e 43 
hm3 em ano húmido. 
 
Do ponto de vista hidrogeológico, a área de implantação do empreendimento desenvolve-se em grande 
parte sobre o Sistema Aquífero de Elvas-Campo Maior pelo que a água a utilizar no AHX, sendo de origem 
superficial (a partir da albufeira de Abrilongo), contribuirá para diminuir a utilização potencial de água 
subterrânea no regadio. 
 
A Portaria nº 146/2010, de 16 de março definiu a Zona Vulnerável de Elvas, que inclui este aquífero e cujos 
limites coincidem com os limites do aquífero, na área do projeto (Figura 3). 
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Figura 3 - Sistema aquífero Elvas-Campo Maior 

O PGRH do Guadiana define medidas específicas destinadas a diminuir o impacte da poluição por 
agroquímicos nesta Zona Vulnerável. 

A massa de água subterrânea Sistema Aquífero de Elvas-Campo Maior corresponde a formações 
margosas com detritos de natureza diversa, arenitos margosos e na base, argilas. O valor da recarga 
média global estimado para esta massa de água subterrânea varia entre 9 e 15 hm³/ano. 

Caraterização e Avaliação dos Impactes 

Em termos gerais, considera-se que a identificação, caraterização e avaliação dos impactes, abrange de 
forma sistemática, clara e homogénea, o descritor “Recursos Hídricos”, analisado e avaliado pela ARH 
do Alentejo. 
Face às caraterísticas deste projeto, considera-se que os impactes negativos serão globalmente pouco 
significativos, podendo iniciar-se com as obras de construção e se podem manter ao longo do período 
de exploração do bloco de rega.  
A fase de exploração é aquela que poderá originar os impactes mais significativos sobre os recursos 
hídricos, nomeadamente associados ao uso ineficiente e à poluição de massas de água. 
 
Fase de construção 
Em relação aos recursos hídricos superficiais os principais impactes estarão associados a: 

 Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas 
(estações elevatórias e reservatório, rede de rega e rede viária) – Impacte negativo, direto, 
provável, temporário, local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. 

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

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

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

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

 Execução das estações elevatórias e reservatório – Impacte negativo, direto, temporário, 
provável, local, imediato, reversível, minimizável, e de magnitude reduzida. 

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

 Rede de rega, atravessamento e regularização de linhas de água – Impacte negativo, direto, 
temporário, certo, local, imediato, reversível, significativo e de magnitude reduzida. 
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As ações associadas à construção do estaleiro poderão implicar alguma mobilização de terras e criação 
de plataformas, podendo ocorrer o arrastamento de partículas e consequente aumento da turvação nos 
cursos de água mais próximos. 
 
A instalação das infraestruturas e a circulação de máquinas e veículos poderão ainda contribuir para a 
compactação e consequente impermeabilização dos solos, promovendo o escoamento superficial. 
A criação de acessos temporários poderá implicar alterações do escoamento superficial e obstrução de 
cursos de água, podendo ainda verificar-se o aumento de sólidos em suspensão nos cursos de água 
adjacentes aos acessos provisórios. 
 
Os trabalhos de desmatação e limpeza superficial dos terrenos nas áreas afetas aos trabalhos de 
construção não deverão causar impactes significativos nos recursos hídricos superficiais, no que respeita 
aos aspetos quantitativos, uma vez que não interferem diretamente com a rede hidrográfica e não alteram 
a morfologia local. 
 
Todavia, especificamente as atividades de desmatação e decapagem nas áreas em que a rede de rega 
atravessa linhas de água poderão influenciar pontualmente a qualidade da água dessas linhas de água, 
bem como o seu escoamento superficial, repercutindo-se no ciclo hidrológico. Uma vez que estas ações 
se irão realizar com recursos a meios mecânicos, os riscos de contaminação serão potenciados, em caso 
de incidentes com óleos ou combustíveis e se os trabalhos forem desenvolvidos em época húmida. 
 
O depósito de materiais sobrantes e consequente circulação de máquinas e veículos poderão contribuir 
localmente para a compactação dos solos, o que poderá originar um incremento do escoamento 
superficial. A alteração da morfologia do terreno poderá alterar a rede hidrográfica local, criando pequenos 
cursos de água e obstruindo outros. Poderão ser arrastados sedimentos para as linhas de água mais 
próximas, provocando a sua turvação devido ao aumento dos sólidos em suspensão. 
 
Relativamente às condutas das redes principal e de rega, os impactes nos recursos hídricos estão 
relacionados com a turvação pontual das linhas de água na zona de interseção, como consequência da 
desagregação do solo resultante da mobilização da terra necessária às operações de implantação das 
condutas (aberturas de valas, introdução da tubagem e consequente fecho). A utilização da maquinaria é 
também indutora do aumento pontual e local de hidrocarbonetos, que poderão alcançar as linhas de água 
interferidas. 
 
No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos, as repercussões da impermeabilização associada 
à implantação das infraestruturas do projeto, com potenciais modificações induzidas na permeabilidade 
dos terrenos pelas operações de compactação dos mesmos, conduzirão à diminuição da taxa de recarga 
da massa de água subterrânea. Este impacte é considerado como negativo, de magnitude muito reduzida, 
local, certo, permanente, irreversível, imediato, direto, e não minimizável. 
 
São ainda considerados eventuais impactes relacionados com: 
 

 Interseção do nível freático pela construção das estações elevatórias e do reservatório – Impacte 
negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, minimizável, de magnitude 
elevada. 

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

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

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

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

 Contaminação da água subterrânea devido a derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis 
associados à maquinaria da obra – Impacte negativo, de magnitude reduzida a elevada, local, 
provável, temporário, reversível, imediato, direto, e minimizável, pouco significativo a 
significativo. 

 Contaminação da água subterrânea devido a derrames acidentais de efluentes domésticos com 
origem no estaleiro - Impacte negativo, de magnitude reduzida a elevada, local, provável, 
temporário, reversível, imediato, direto, e minimizável, pouco significativo a significativo. 
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Fase de exploração 
Em relação aos recursos hídricos superficiais, os principais impactes potenciais estarão associados com 
o acréscimo da área regada, a possível alteração do sistema de cultivo e a eficiência do uso da água 
para rega, relacionados com: 
 

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

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

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

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

 Eficiência de aplicação da água na rega - Impacte positivo, local, direto, provável, permanente, 
irreversível, de elevada magnitude e muito significativo. 
 

A entrada em funcionamento do AHX promoverá a reconversão dos usos do solo através do aumento de 
água disponível, pelo que se preconiza que diminua significativamente ou sejam mesmo condicionado o 
recurso a captações de iniciativa particular - captações de água superficial ou de água subterrânea - para 
a rega das culturas. Tal representa impactes positivos do projeto para os recursos hídricos, reforçado pelo 
facto de que o escoamento na ribeira do Abrilongo deixará de ser utilizado como a única origem superficial 
que é atualmente utilizada para a rega, através de captações diretas na ribeira de Abrilongo e no rio 
Xévora, passando os caudais necessários para a rega a ser aduzidos ao reservatório e distribuídos pela 
futura rede de rega. 
 
Considerando a eficiência de aplicação da água de rega estimada para a situação de referência e as 
eficiências de aplicação previstas no projeto, o consumo de água anual na situação de projeto é inferior 
em 0,45 hm3 à situação de referência. 
 
A entrada em funcionamento do AHX permitirá ainda assegurar o cumprimento do regime de caudais 
ecológicos associado à barragem de Abrilongo, que têm por objetivo satisfazer as necessidades dos 
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, consubstanciando-se num conjunto de caudais mínimos a manter a 
jusante daquela infraestrutura hidráulica, para permitir assegurar a conservação e a manutenção dos 
ecossistemas aquáticos naturais. 
 
Por outro lado, se os métodos de rega não forem totalmente eficientes no que diz respeito à quantidade 
de água que as culturas absorvem, esta disponibilização de água para rega fará aumentar a água em 
circulação nas linhas de água, bem como a água que se infiltra no solo. 
 
E à medida que se desenvolve o regadio, a água de rega irá diluir os compostos químicos introduzidos 
e/ou acumulados no solo, originando águas com uma mineralização superior à que possuíam inicialmente; 
parte destas águas entrarão no sistema de escorrência superficial, infiltrando-se a restante parte, em 
função da permeabilidade dos terrenos. 
 
O enriquecimento das águas subterrâneas com diversos compostos químicos presentes nos solos e que 
são lixiviadas durante o processo de rega poderá ter repercussões sobre a respetiva qualidade. 
De facto, nos anos mais recentes a poluição difusa tem vindo a ser reconhecida como um fator 
determinante na qualidade da água. Neste contexto, as práticas agrícolas adotadas são determinantes 
para a qualidade dos meios hídricos recetores, quer superficiais quer subterrâneos. 
 
Os impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos durante a fase de exploração estarão 
relacionados com a aplicação de fertilizantes e de pesticidas, que de forma conjugada com a rega 
contribuem para o gradual enriquecimento do meio hídrico em profundidade, em particular no que diz 
respeito aos nitratos. Todavia, esta situação pode e deve ser minimizada pelos proprietários desde que 
cumpridas as normas em matéria de fertilizações e aplicações de produtos fitofármacos constantes do 
Manual das Boas Práticas Agrícolas. 
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Assim, relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, a fase de exploração terá impactes potenciais 
relacionados com: 
 

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

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

 Desativação das captações de água subterrânea decorrente da entrada em funcionamento do 
AHX - Impacte positivo, direto, permanente, provável, local, imediato, reversível, significativo e 
de magnitude reduzida. 

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

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

 
Fase de desativação 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Qualidade do Ar 
 
A qualidade do ar da área em estudo não se encontra sujeita a fontes significativas de poluentes 
atmosféricos; de facto, de acordo com os resultados obtidos na Estação de Qualidade do Ar mais próxima 
- Terena (localizada a sul) - não se verifica degradação da qualidade do ar. 
 
A zona em estudo apresenta como uso dominante o uso agrícola em toda a sua envolvente. A ocupação 
humana nesta área é concentrada em Ouguela ( menos de 150 m),  Degolados (2,87 km) e a cidade de 
Campo Maior (5,24 km), as principais atividades industriais estão associadas a torrefações de café, lagares 
de azeite, bem como à transformação de vinho, de carne de bovino e de leite. Não região não foram 
identificadas fontes poluidoras significativas com incidência na área em estudo, na qual as fontes de 
poluição atmosférica existentes têm um caráter difuso e encontram-se relacionadas, por um lado, com a 
própria atividade agrícola e, por outro, com o tráfego rodoviário que circula nas estradas EN373 (Campo 
Maior Ouguela), EM 371 (Campo Maior-Degolados) e estradas e caminhos municipais, incluindo a ligação 
entre as anteriores e a BA-5002, bem como acessos aos montes da Serrinha e Xévora. 

 
Evolução Previsível da Situação Atual na Ausência do Projeto  
Considera o EIA que, na situação de ausência do projeto em causa, a ocupação atual de uso florestal 
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manter-se-ia e que não haveria alterações na qualidade do ar. 
 
Avaliação de Impactes 
 
 Fase de construção 
As principais atividades que ocorrerão na fase de construção suscetíveis de gerar impactes negativos na 
qualidade do ar são as seguintes: 
 
 - Movimentação de máquinas e veículos; 
 - Movimentação de terras.  

 
Estas atividades serão responsáveis, grosso modo, pela emissão de poluentes suscetíveis de originarem 
degradações da qualidade do ar, nomeadamente no que se refere à emissão de poeiras (partículas em 
suspensão) e à emissão de gases de combustão dos veículos. O impacte resultante desta fase é 
classificado no EIA como tendo um sentido negativo, ocorrência direta, temporário, ocorrência improvável, 
âmbito local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida.  
 
Para o acesso às diferentes infraestruturas constituintes do projeto serão utilizados caminhos já existentes, 
que serão beneficiados através da regularização e compactação do pavimento existente e da drenagem 
nas zonas em que tal se considere necessário. No entanto, caso haja necessidade de criação de acessos 
provisórios, poderá registar-se, a nível local, alguma libertação de poeiras para a atmosfera, resultante da 
mobilização de terras e circulação de máquinas e veículos. 
 
Fase de exploração  
A fase de exploração compreenderá a presença e a exploração e manutenção da barragem de Abrilongo e 
órgãos anexos [Estações Elevatórias, Reservatório de regularização do Circuito Hidráulico (incluindo 
conduta e órgão associados), Funcionamento e Manutenção da Rede de Rega.  
 
Estas ações que não motivarão impactes ao nível da qualidade do ar. A presença da rede viária beneficiada 
no âmbito do projeto promoverá uma maior circulação de veículos e máquinas agrícolas face ao tráfego 
registado na situação de referência, originando a libertação de poluentes atmosféricos, em especial 
partículas em suspensão. Também as ações de manutenção da rede de drenagem implicam alguma 
movimentação de terras, causando, a nível local, alguma libertação de poeiras. Por outro lado, a circulação 
de máquinas e veículos afetos origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em 
suspensão, para a atmosfera.  
 
Daqui resultará um impacte que poderá ser classificado como negativo, indireto, de duração permanente, 
local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida. 
 
Fase de Desativação  
Na eventualidade de ocorrer a desativação do projeto, os potenciais impactes estão, essencialmente, 
associados às operações de desmantelamento, movimentação de terras e transporte de materiais. Neste 
caso, os impactes sobre a qualidade do ar, resultantes desta fase, são semelhantes aos verificados para a 
fase de construção. 
 
Não são apresentadas no EIA medidas de minimização para este fator, no entanto considera-se que se 
verificando ainda impactes negativos de pouca significância se devem efetuar as medidas constantes neste 
parecer no ponto 7 para este fator. 
 
Não é apresentado Plano de Monitorização o que se considera adequado. 
 
 
Ruído 
 
A área em estudo apresenta-se como uma zona pouco ruidosa, caracterizada essencialmente por zonas 
agrícolas, com predominância do olival de sequeiro e regadio, bem como culturas anuais de sequeiro, com 
presença de diversas linhas de água que a atravessam. Trata-se de uma zona que não possui classificação 
acústica, aplicando-se assim os indicadores de ruído Lden = 63 dB (A) e Ln = 53 dB (A), à exceção dos 
recetores sensíveis isolados [aos quais dever-se-ão aplicar os limites de zona sensível – Lden = 55 e Ln = 
45 dB (A)]. 
 
Foram identificados os pontos dos seguintes recetores sensíveis identificados: 
 
Ponto Recetor 1:  
Casas e barracões agrícolas da encosta sul do monte Farrusco (muito próximos de futuros caminhos, 
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condutas e estação elevatória) - Cinco barracões e cinco casas. Estas construções localizam-se na zona 
Noroeste da área de estudo, algumas a menos de 20 m de futuras condutas, pelo que poderão ser afetadas, 
nas fases de construção e de exploração, pelas atividades de abertura de vala e colocação da conduta e 
pelo funcionamento da EE2. 
 
Ponto Recetor 2:  
Monte do Langaruta e adjacentes – no total sete construções (próximas de futuros caminho, conduta e 
vala). Estas construções localizam-se na zona Noroeste da área de estudo. O monte principal situa-se a 
106 m de futura vala e a 102 m de futura conduta (distâncias mínimas) e as restantes construções num raio 
de 500 m deste. Todas poderão ser afetadas, na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala 
e colocação da conduta. 
 
Ponto Recetor 3:  
Monte do Machado e Monte Barro Bueno (próximos de conduta e, no caso do Monte do Machado, de 
caminho a beneficiar). Estas habitações localizam-se na zona Noroeste da área de estudo. A conduta e um 
caminho sujeito a beneficiação passarão entre os dois montes referidos, a 230 m do Monte do Machado, a 
290 m do Monte Barro Bueno e a 50 m de um monte que existe entre esses dois. Um segundo caminho 
sujeito a beneficiação passará a 60 m do Monte do Machado. Todas as construções referidas poderão ser 
afetadas, na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala e colocação da conduta, bem como 
pelas obras de beneficiação dos referidos caminhos. 
 
Ponto Recetor 4:  
Monte de Vale de Grou (próximo de futuras condutas). Este local situa-se na zona Norte da área de estudo, 
próximo de futuras condutas (a 140 m de uma e a 170 m de outra), pelo que poderá ser afetado, na fase 
de construção, pelas atividades de abertura de vala e colocação da conduta. 
 
Ponto Recetor 5:  
Quinta da Lapagueira e Monte das Esteiras (próximos de futuras condutas e valas e, no caso da Quinta da 
Lapagueira, de um caminho a beneficiar. Este local situa-se na zona norte da área de estudo. As valas e 
condutas passarão a 30 e 60 m do Monte das Esteiras e aquelas e o caminho a beneficiar a escassos 10 
m da Quinta da Lapagueira. Ambos poderão ser afetados, na fase de construção, pelas atividades de 
abertura de vala e colocação da conduta. 
 
Ponto Recetor 6:  
Habitação nas proximidades (244 m a WSW) da ruína do Monte de São José (próximo de futura conduta, 
vala e caminho ser beneficiado). Este local, na zona Norte da área de estudo, situa-se nas proximidades 
de uma futura conduta, vala e caminho a ser beneficiado (tudo a menos de 20 m), pelo que será afetado, 
na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala e colocação da conduta, bem como pelas obras 
de beneficiação do referido caminho. Na fase de exploração será apenas afetado pela circulação rodoviária 
do restabelecimento. 
 
Ponto Recetor 7:  
Antigo Posto Fiscal de Ouguela, seis construções (junto a uma conduta e a uma estrada a ser beneficiada). 
Estas construções situam-se na zona Norte da área de estudo e uma conduta e uma estrada a ser 
beneficiada passam entre elas, pelo que poderão ser afetadas, na fase de construção, pelas atividades de 
abertura de vala e colocação da conduta e pelas obras de beneficiação da estrada. 
 
Ponto Recetor 8:  
Monte das Pedrosas e adjacentes, três construções (novas, situadas 200 m a WSW da ruína do antigo) 
duas delas junto (6 m) a uma futura conduta, a outra um pouco mais afastada (113 m). Estas construções 
situam-se na zona central da área de estudo, junto a uma futura conduta, pelo que poderão ser afetadas, 
na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala e colocação da conduta. 
 
Ponto Recetor 9:  
Monte do Vinha Mel (nas proximidades da futura conduta e de estrada a beneficiar). Este local situa-se na 
zona central da área de estudo e terá uma conduta a cerca de 12 m e uma estrada a beneficiar adjacente, 
pelo que na fase de construção poderá ser afetado pelas obras. 
 
Ponto Recetor 10:  
Monte da Serrinha (próximo de futura conduta e de estrada a ser beneficiada). Este monte situa-se a 90 m 
de uma futura conduta, bem como a 60 m de um caminho agrícola a ser beneficiado, pelo que será afetado, 
na fase de construção, pelas atividades de abertura de vala e colocação da conduta, bem como pelas obras 
de beneficiação do referido caminho. Na fase de exploração será apenas afetado pela circulação rodoviária 
do caminho. Os impactes em ambas as fases serão fortemente atenuados pela diferença de cota entre o 
monte (mais elevado) e a conduta e a estrada. 
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Fase de construção  
As ações de desmatação e decapagem dos terrenos envolvem a circulação de veículos e a operação de 
alguma maquinaria pesada, que poderão originar acréscimos dos níveis de ruído, podendo os recetores 
sensíveis 5, 7 e 8 (construções junto à Quinta da Lapagueira, antigo Posto Fiscal de Ouguela e novo Monte 
das Pedrosas e adjacentes), sentir durante o período diurno alteração do ambiente sonoro caraterístico do 
local.  
 
Poderão também ser afetados por estas ações, pela sua proximidade à rede de rega, os seguintes recetores 
sensíveis 1, 6 e 9. As ações de desmatação e decapagem dos terrenos afetos à construção da Estação 
Elevatória (EE) 2 afetarão sobretudo o recetor sensível 1, com construções situadas a um mínimo de 20 m.  
Finalmente, as ações de desmatação e decapagem dos terrenos afetos à construção e beneficiação da 
rede viária poderão afetar sobretudo os recetores sensíveis 1, 5, 6 e 9. Pela análise do quadro anterior, 
prevê-se que os recetores sensíveis 5, 7 e 8 (construções junto à Quinta da Lapagueira, antigo Posto Fiscal 
de Ouguela e novo Monte das Pedrosas e adjacentes, respetivamente) poderão ser mais suscetíveis de 
perturbação na fase de construção pelas obras de instalação de condutas e beneficiação de caminhos. 
Salienta-se, ainda, que a EE 1 e o Reservatório se situam a uma distância superior a 200 m de qualquer 
recetor sensível. 
 
À exceção do local recetor 1, que se encontra a 20 metros do local de obra e para o qual deverão ser 
adotadas medidas de minimização adequadas, tais como proceder de forma célere e apenas no período 
diurno às tarefas de caráter ruidoso, não se prevê para os restantes locais, dada a sua distância às infra-
estruturas, qualquer perturbação significativa.  
 
O EIA classifica os impactes decorrentes desta fase como negativos, diretos, temporários, prováveis, locais, 
imediatos, reversíveis, pouco significativos e reduzidos. 
 
Fase de exploração  
Durante esta fase apenas há que prevenir/avaliar o ruído de baixa frequência (elevado comprimento de 
onda) resultante do funcionamento dos equipamentos de bombagem instalados nas Estações Elevatórias 
(EE). A EE1 situa-se a uma distância superior a 200 m de qualquer recetor sensível, pelo que não prevê o 
EIA a ocorrência de impactes resultantes da exploração desta infraestrutura.  
 
Quanto à EE2 e pelo facto de se situar a aproximadamente de 20 m do recetor sensível 1 (construções da 
encosta sul do monte Farrusco), necessitará de proteção acústica adequada, caso não seja possível a 
relocalização desta Estação Elevatória 2. 
 
Fase de Desativação 
 Na eventualidade de ocorrer a desativação do projeto, os potenciais impactes estão, essencialmente, 
associados às operações de desmantelamento, movimentação de terras e transporte de materiais. Neste 
caso, os impactes no ambiente sonoro serão semelhantes aos verificados para a fase de construção, sendo 
classificados como negativos, diretos e indiretos, prováveis, imediatos, reversíveis, temporários, de 
magnitude reduzida e pouco significativos em todos os recetores sensíveis envolventes à área de 
intervenção. 
 
Embora não seja apresentado Plano de Monitorização o mesmo deverá ser efetuado tal como indicado no 
ponto 6 deste parecer, nos “Elementos a Apresentar”, bem como o procedimento a adotar em caso de 
reclamação. 
 
 
Ordenamento do Território 
 
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 
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atual): “…9 — Na Planta de Ordenamento encontrando-se delimitada uma área designada por Zona 
Programada 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.”.  
 
Sistemas Ecológicos e Uso do solo 
 
A Área de Intervenção com um total de 2160,25ha 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.  
O projeto é integralmente abrangido pela Zona Especial de Conservação (ZEC) de São Mamede 
(PTCON0007), criada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 142/97, de 28 de agosto, e reclassificado 
como ZEC pelo Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março.  
O projeto é parcialmente abrangido pela Zona de Proteção Especial de Campo Maior, classificada pelo 
Decreto-Lei n.º 384B/99 de 23 de setembro. Concretamente, as áreas do AHX situadas na margem 
esquerda do Abrilongo e do Xévora e na margem direita de um troço final de 2km deste último rio, 
encontram-se dentro desta área classificada, num total de 1305,41ha (60%). 
Ambas as zonas tem as orientações de gestão consignadas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 
aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros (RCM) nº 115-A/2008 de 21 julho de 2008. 
Das orientações de gestão da ZEC de São Mamede, no que respeita a práticas agrícolas, destacam-se 
como importantes para a análise do projeto em apreço a manutenção de práticas de pastoreio extensivo 
(habitats 6310), a manutenção de usos agrícolas extensivos (Microtus cabreare), o condicionar a 
intensificação agrícola e o uso de agro-químicos. 
Nestas orientações há referência concreta à área do AHX, traduzindo-se no cumprimento das exigências 
das boas práticas agrícolas em vigor, complementadas pela monitorização da qualidade da água e a 
preservação das galerias ripícolas. 
Relativamente à ZPE de Campo Maior, a área classifica-se como importante para a conservação das aves 
estepárias, destacando-se, pelos seus estatutos de ameaça, a Abetarda (Otis tarda) e o Sisão (Tetrax 
tetrax). A nidificação do Francelho -das -torres (Falco naumanni) tem sido registada em locais próximos da 
fronteira, partilhando as áreas vitais com Portugal. Corresponde igualmente a um dos locais de invernada 
mais importantes para o Grou (Grus grus) em Portugal. Para além das aves, ocorrem na região outras 
espécies de fauna ameaçada que utilizam habitats pesudo-estepários. São os casos do Rato de Cabrera, 
da borboleta (Euphydryas aurinia) e de várias espécies de morcegos cuja conservação é considerada 
prioritária e que utilizam este habitat para alimentação. 
As orientações de gestão para a ZPE de Campo Maior, aprovadas pela já referida RCM nº 115-A/2008 de 
21 julho de 2008, são dirigidas prioritariamente para a conservação das aves estepárias e do Grou. Encaram 
como fundamentais a ”manutenção da cerealicultura extensiva em área aberta assente numa rotação 
cultural e a manutenção de manchas florestais de montado de sobro e azinho, particularmente as 
menos densas, e dos olivais tradicionais.” 
Identificam ainda como principais fatores de ameaça a intensificação agrícola, essencialmente por 
conversão da agricultura cerealífera de sequeiro em regadio e pelo cultivo de culturas permanentes. 
Contudo, estas conversões têm ocorrido nas últimas décadas com alterações culturais, por exemplo de 
temporárias de regadio para lenhosas de regadio.  
Não obstante, e à semelhança da ZEC de São Mamede, há referência, nas orientações de gestão da ZPE 
de Campo Maior, ao AHX, “junto às áreas de aluvião predomina uma agricultura de regadio, que poderá vir 
a integrar a zona a servir pelo Aproveitamento Hidro -Agrícola do Xévora, abastecido pela barragem do 
Abrilongo já construída.” 
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Caracterização da situação de referência 

Relativamente à flora, vegetação e habitats, a área em estudo apresenta características de ocupação do 
solo predominantemente relacionadas com a ação humana, encontrando-se coberta sobretudo por áreas 
de uso agrícola, montados de densidade variável e vegetação ribeirinha. A vegetação natural e seminatural 
mais bem preservada está representada por vegetação ribeirinha localizada nalguns troços dos rios Xévora 
e Abrilongo ou, no que diz respeito a vegetação com carácter terrestre, áreas dominadas por pseudo-estepe 
cerealífera e por montado. 

O RS identifica na área em estudo 4 habitats prioritários, 92AO (Florestas-galerias de Salix alba e Populus 
alba), 6220* (Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea), 6310 (Montados de Quercus 
spp. de folha perene) e 9330 (Florestas de Quercus suber).  

Os habitats ribeirinhos foram amostrados em 13 pontos, apresentando alguns troços com vegetação 
ribeirinha significativa, bem preservados, mas algo fragmentados, e onde a presença da invasora cana 
(Arundo donax) ganha expressão.  

Relativamente à fauna, foram confirmadas no terreno 96 espécies de aves com uma abundância média de 
aves de 43 indivíduos e riqueza total de aves 14,5 espécies por ponto de amostragem, sendo de destacar 
a presença de 18 das espécies presentes no Anexo A-II do Decreto-Lei 144/99 de 24 de abril, na sua 
redação atual, de entre as quais o tartaranhão-caçador, o sisão, ambos detetados em 6 pontos de 
amostragem, o alcaravão, o rolieiro, a calhandra-real e a calhandrinha. A presença da abetarda foi 
confirmada a cerca de 1 Km da área de estudo. 

A análise efetuada concluiu que a persistência das populações locais de duas das três espécies de 
conservação prioritária mais caraterísticas dos terrenos agrícolas da área de estudo – sisão e calhandra - 
parece bastante dependente da manutenção de culturas anuais de sequeiro em rotação com pousio e de 
pastagens extensivas. 

A restante caracterização referente aos sistemas ecológicos existente no RS assenta essencialmente em 
fontes bibliográficas, traduzindo-se em falta de dados recentes sobre as espécies presentes na área de 
intervenção do projeto e as suas populações. 

O RS destaca o saramugo (Anaecypris hispanica), peixe dulciaquícola, residente e endémico da Península 
Ibérica, que ocorre essencialmente em pequenos cursos de água das ribeiras afluentes do rio Guadiana. 
As alterações do habitat ocorridas na bacia do Guadiana são consideradas responsáveis pela diminuição 
acentuada da área de distribuição do saramugo e dos efetivos populacionais. A construção de barragens e 
açudes, a poluição, a extração de inertes e a captação de água exemplos dessas ações. É-lhe atribuído o 
estatuto de ameaça mais elevado da UICN no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, “criticamente 
em perigo” (CR) e as últimas monitorizações de densidades populacionais apontam para uma situação 
futura de pré-extinção. O RS refere que a sua presença no Xévora não é registada desde 2000.  

Considera-se que tendo em contas as mutações existentes ao longo dos últimos anos no que respeita ao 
uso do solo, a situação de referência deveria assentar na realização de um trabalho de campo abrangente 
e exaustivo, complementado com fontes bibliográficas que auxiliem a interpretação dos dados obtidos. 

Avaliação de Impactes 

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

 Na fase de construção: instalação de estaleiro, abertura de acessos, desmatação e/ou decapagem 
de terrenos, exploração de áreas de empréstimo e depósito de materiais sobrantes, execução de 
estações elevatórias, reservatório, rede de rega, viária e de drenagem. 

 Na fase de exploração: Alteração do regime de caudais nos rios Xévora, e Abrilongo e nos 
respetivos afluentes, alteração do uso agrícola e florestal decorrente da exploração do 
empreendimento. 
 

Refere o RS do EIA que na fase de construção, relativamente à flora e vegetação, os impactes negativos 
muito significativos decorrem da afetação (corte ou afetação potencial) de 535 quercíneas decorrentes da 
construção da rede de rega (412), da rede de drenagem (73) e do reservatório (50). O estudo contempla a 
compensação deste abate através da constituição de um povoamento que, aos vinte anos, seja composto 
por um número de árvores que decuplique a quantidade retirada pela execução do projeto, contendo no 
mínimo 5350 indivíduos.  
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Relativamente às galerias ripícolas, o RS considera que as galerias dos cursos de água principais são 
apenas pontualmente afetadas pelo atravessamento da rede de rega e da rede viária com impactes 
temporários e facilmente reversíveis. A rede de drenagem prevista afetará troços de galeria pouco 
desenvolvida. 

É proposto como medida de compensação dos impactes na galeria ripícola uma intervenção sobre as 
formações de cana (Arundo donax) espécie que se reproduz vegetativamente e ocupa áreas extensas, 
impedindo o desenvolvimento da vegetação nativa (nomeadamente vegetação de zonas ribeirinhas), 
excluindo a fauna associada e interferindo com o fluxo de água. 

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

No que respeita à ictiofauna, o RS considera que o principal impacte decorrerá do incremento, pelo menos 
temporário, da turvação de troços dos rios Xévora e Abrilongo, já que amplia a possibilidade de materiais 
finos que ficam expostos serem arrastados para as linhas de água, em particular se ocorrer precipitação 
nesse período, agravando as condições ambientais para os peixes. O RS refere que a turvação da água 
nos cursos de água em causa é já atualmente relevante em certas alturas do ano, o que, pelo menos em 
parte, resultará dos materiais finos produzidos pelas mobilizações de terreno para a atividade agrícola que 
são já feitas frequentemente até ao leito menor. Não obstante, o aumento dos materiais em suspensão 
deverá provocar impactes reduzidos face às condições existentes, sobretudo tendo em atenção a elevada 
tolerância da maioria das espécies piscícolas presentes a estas condições. 

Na fase de exploração, os impactes definitivos serão causados pela conversão da agricultura de sequeiro 
em agricultura de regadio que levará à substituição das comunidades existentes por outras de menor valor 
ecológico. O efeito principal sobre as espécies vegetais será a modificação irreversível das condições 
ecológicas, alteração das estruturas de habitats, fragmentação e isolamento de populações, assim como a 
redução da normal capacidade de regeneração.  

Relativamente à fauna, destaca o RS do EIA, que o impacte das alterações culturais irá fazer-se sentir de 
forma mais intensa principalmente nos habitats de culturas anuais de sequeiro, mas também nas outras 
culturas permanentes de sequeiro e olivais de sequeiro. Esta diminuição da diversidade de habitats em 
mosaico, com a implantação de extensas áreas de regadio intensivo, afetará em larga escala as espécies 
dependentes dos sistemas de agricultura de sequeiro e pousios, reduzindo também a capacidade de 
suporte trófico. A afetação de habitat de aves estepárias pela conversão em áreas de regadio, será o 
impacte negativo mais significativo e não minimizável gerado por este projeto naquele território, sendo que 
este impacte se vai prolongar por toda a fase de exploração do projeto. 

Prevê-se a afetação das seguintes áreas: 

USO Bloco de Rega (ha) % 

Culturas temporárias de sequeiro 491,56 22,75 

Olival sequeiro 361,18 16,72 

Galeria Ripícola 51,14 2,37 

Pastagens pobres permanentes e mato 5,36 0,25 

Pinheiro manso 4,18 0,19 

Vinha 31,98 1,48 

Olival de regadio 275,21 12,74 

Montado de Azinho 122,02 5,65 

Tomate 82,31 3,81 

Instalações Agrícolas 13,83 0,64 

Culturas temporárias de regadio 721,55 33,40 

Tabela 1 – Áreas afetadas pelo AHX segundo o uso do solo 

Relativamente à ictiofauna e na fase de exploração, o RS refere que o aumento da área de regadio 
poderá eventualmente estar associada a uma maior utilização de fitofármacos e de fertilizantes, que 
poderão provocar impactes nas águas superficiais e subterrâneas. A alteração da qualidade da água 
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poderá originar alterações nas comunidades ictiofaunísticas, o incremento de doenças ou anomalias nos 
exemplares piscícolas. 
 
Face ao anteriormente exposto, considera-se que os impactes induzidos pelo projeto Aproveitamento 
Hidroagrícola do Xévora, nas fases de construção e de exploração, 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, das quais se destacam as inseridas no Anexo-
I da Diretiva Aves, classificadas como prioritárias, e relativamente às quais compete aos Estados-membros 
tomar as medidas necessárias para garantir a preservação das suas populações e do seu habitat num 
estado de conservação favorável, conforme se encontra previsto no Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, 
na sua redação atual. 

Também não foi realizada a avaliação dos impactes cumulativos que são gerados por este projeto e outras 
áreas de rega existentes, considerando-se que sobre populações de aves estepárias esse efeito é negativo 
e muito significativo, ao nível da perda de área disponível de habitat, de alimento e de nidificação. 

De facto, todas as aves estepárias têm em comum a dependência da pseudo-estepe em termos de 
alimentação, onde encontram as sementes, rebentos de plantas e insetos que compõem a sua dieta e neste 
contexto, a agricultura extensiva desempenha um papel crucial na conservação destas espécies, pois 
permite assegurar o estado de conservação favorável do habitat de reprodução e de alimentação destas 
aves ameaçadas. 

Tendo em consideração a extensão da área afetada em ZPE, a implementação das medidas de 
minimização e monitorização indicadas no EIA não são suficientes para minimizar os impactes negativos 
identificados.  

Relativamente à ictiofauna, e especificamente ao saramugo (Anaecypris hispanica), espécie classificada 
como “Em perigo” à escala global e “Criticamente em perigo” a nível nacional, apesar da sua presença na 
Bacia do Xévora não estar confirmada nas monitorizações mais recentes, releva a importância da 
manutenção das linhas de água e habitats ribeirinhos num estado de conservação favorável pelo que devem 
ser tomadas medidas que o salvaguardem. 

No que respeita à componente florestal do projeto e à afetação de quercíneas, o promotor predispôs-se a 
excluir às áreas de povoamento identificadas, (ofício da DGADR, com a Ref. DSR/DIH/20543/2021) pelo 
que o grau de afetação será significativamente menor do que o referenciado no EIA. Não obstante, o 
promotor refere, no supracitado ofício, 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. Neste contexto, importa relevar que 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.   

Na referida comunicação, o proponente, e no que respeita aos olivais tradicionais, propõe que se 
estabeleçam como áreas de regadio, quer os já regados gota-a-gota, quer os tradicionais de sequeiro, uma 
vez que, em virtude dos recorrentes períodos de seca verificados nos últimos anos, a opção de regar 
culturas que tradicionalmente seriam de sequeiro se traduz em aumentos de produtividade significativos e 
garante a manutenção das culturas.  

Esta opção é passível de ser aceite, condicionada à manutenção das características do olival tradicional, 
nomeadamente a manutenção do compasso atual. Qualquer conversão cultural deverá garantir a 
compatibilidade de uso com as espécies estepárias, sendo, neste caso, sempre sujeita a parecer prévio do 
ICNF.  

Relativamente às culturas arvenses de sequeiro, o promotor avançou a possibilidade de, nestas áreas, se 
realizarem culturas arvenses outono/inverno, com a implementação da estrutura que garanta a 
possibilidade de rega, se necessária, tendo em consideração os crescentes períodos de seca que se 
verificam mesmo no semestre húmido (outubro a março). 
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Esta opção, para além de consistir numa intensificação cultural, resultará no futuro em prováveis alterações 
culturais originadas pela disponibilidade de água e pela implementação de infraestruturas de rega e outras, 
como por exemplo de linhas elétricas. O modelo proposto é de difícil controlo e reversão. Traduz-se ainda 
numa alteração de ciclo produtivo, com colheitas (que podem interferir diretamente com a época de 
reprodução da avifauna, o que assume particular relevância no caso de algumas espécies prioritárias que 
nidificam no solo, e que, por isso, não é compatível com a preservação dos valores naturais em causa.  

Relativamente às áreas atualmente em regadio (temporárias e permanentes, lenhosas ou não) são 
admissíveis de serem incluídas, com as medidas de minimização preconizadas e desde que assegurada a 
distância de proteção às linhas de água, que garantam os requisitos mínimos relacionados com as 
condições de aplicação de fertilizantes nas parcelas situadas nas proximidades de cursos de água. 

Face ao anteriormente exposto, as áreas passíveis de integrar o Bloco de Rega, são as apresentadas na 
figura 1. 

As áreas interditas no AHX 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 241ha. 

 

Figura 1 – Bloco de Rega do AHX 

Relativamente à não concretização da rede de drenagem secundária e à posterior elaboração de um EIA 
específico para esta componente do projeto, caso se verifique a necessidade da sua implementação, 
considera-se que poderá ter enquadramento na subalínea ii) da alínea c) do n.º4, do artigo 1.º do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico da avaliação 
de impacte ambiental. 

O proponente apresentou ainda, de forma sucinta, e em reunião com o ICNF e a Autoridade de AIA, três 
(3) projetos de minimização, em fase de desenvolvimento, nomeadamente: 

 Projeto de reabilitação das galerias ripícolas do rio Xévora; 
 Projeto de integração paisagística do reservatório, estação elevatória principal e sobrepressora; 
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 Projeto de integração paisagística da rede de drenagem secundária (a não implementar em virtude 
do anteriormente descrito). 

  
Na mesma reunião surgiu a informação de que os aspetos técnicos do projeto estariam a ser alvo de 
revisão, uma vez que foi desenvolvido há mais de 20 anos, com vista à sua otimização. 

Face ao exposto, relativamente ao projeto Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora, o parecer para este 
fator é favorável condicionado ao cumprimento das condicionantes, elementos a entregar e das medidas 
de minimização e de compensação, e ainda dos planos de monitorização indicados no ponto 7 deste 
parecer.  
 
Património Cultural e Arqueológico 
 
O EIA refere que para este fator a metodologia geral utilizada foi a de caraterização da situação de 
referência envolvendo três etapas fundamentais: pesquisa documental;  trabalho de campo e registo e 
inventário. 
 
Refere ainda que a implementação da metodologia para a caraterização da área de estudo, foram 
considerados os diferentes elementos patrimoniais, nomeadamente, os materiais, as estruturas e os sítios 
incluídos nos seguintes âmbitos: - Património abrangido por figuras de proteção, compreendendo os 
imóveis classificados e em vias de classificação ou outros monumentos, sítios e áreas protegidas, incluídos 
em cartas de condicionantes dos planos diretores municipais e outros planos de ordenamento e gestão 
territorial; - Sítios ou estruturas de reconhecido interesse patrimonial e científico, que não estando 
abrangidos pela situação anterior, constem em trabalhos de investigação creditados, em inventários 
nacionais e ainda aqueles cujos valores se encontram creditados; - Estruturas singulares, testemunhos de 
humanização do território, representativos dos processos de organização do espaço e de exploração dos 
seus recursos naturais em moldes tradicionais, definidos como património vernáculo. 
 
O EIA apresenta a metodologia a aplicar à avaliação deste fator e EIA identifica como ações impactantes 
as relativas à instalação de estaleiros, desmatação do terreno, escavação do solo, abertura de valas, 
terraplanagens da superfície do solo, áreas de depósito e empréstimos de inertes, criação de aterros, 
abertura e/ou alargamento de acesso e circulação de maquinaria. 
 
 
Para os pontos identificados no EIA os impactes identificados para esses pontos e a respetiva significância 
são: 
 
1 - Os impactes negativos, muito significativos de magnitude elevada e irreversíveis considerados no 
descritor do Património Cultural e Arqueológico ocorrem numa região de 10 m de pontos afetados pela 
construção da rede de rega e da rede de drenagem na fase de construção. No caso da rede de rega trata-
se do local 65 - Tapada da Pombinha. “(…) local onde foi identificada uma epígrafe. Identifica-se neste local 
uma mancha de dispersão de materiais localizada entre o Monte da Pombinha e o antigo posto da Fiscal 
de Ouguela.  
 
É visível sobre a superfície alguma cerâmica de comum e de construção de época Romana (fragmentos de 
tégula, tijolo e dólia). O ponto de maior concentração, está localizado sobre um pequeno monte, situado 
entre esses dois topónimos. Esta mancha é cruzada por uma conduta”. 
 
 No caso da rede de drenagem trata-se do local 38 - Bloco do Monte do Machado.” Bloco em granito, no 
qual foram gravadas sete pequenas covinhas, executadas através da técnica de picotagem direta. Estas 
covinhas foram identificadas na parte lateral do painel, cobertas por algum musgo e líquenes, apresentam 
um diâmetro que varia entre os 8cm e os 3,5cm e uma profundidade que varia entre os 2,5cm e 0,5cm. 
Também neste bloco foi identificada uma zona concava com polimento artificial, resultante da utilização 
desta parte do bloco, como dormente de um moinho manual, possivelmente de época pré-histórica. Este 
elemento patrimonial, localiza-se a 35 metros da Ribeira de Langaruta, onde está previsto a sua 
requalificação. Apesar de estar afastado da ribeira, o bloco com gravuras está junto a um dos acessos à 
ribeira, existindo um grande risco de este sofrer impactes com a circulação de maquinaria pesada”. 
 
2 - Os impactes negativos, significativos de magnitude elevada e média considerados no descritor do 
Património Cultural e Arqueológico ocorrem sobre património etnográfico e arqueológico numa região de 
10 m de pontos afetados pela construção da rede de rega, da rede de drenagem e da rede viária. 
 
6 - Poço 1 do Monte do Firmino – a 7 metros da limpeza de uma linha de água. 
7 - Poço 2 do Monte do Firmino – a 1 metro de limpeza de uma linha de água. 
10- Poço 3 do Monte do Firmino – a 1 metro da limpeza de uma linha de água. 
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16 - Monte do Firmino 4 – a 1 metro da passagem da conduta. 
20 - Monte da Referta – a 5 metros da passagem da conduta. 
26 - Poço 5 do Monte da Langaruta – a 1 metro da passagem da conduta. 
27 - Poço 6 do Monte da Langaruta – a 5 metros da passagem da conduta. 
29 - Ruina do Monte da Langaruta – a 3 metros da passagem da conduta. 
30 - Forno da Referta de Ouguela – a 5 metros da passagem de um caminho de obra. 
31 - Ruina do Monte do Canário – a 3 metros da passagem de um caminho de obra. 
32 - Forno do Monte da Langaruta – a 5 metros da passagem de um caminho de obra. 
35 - Poço 9 do Monte da Langaruta – a 3 metros da limpeza de uma linha de água. 
36 - Conjunto de muros da Horta do Machado – a 1 metro da limpeza de uma linha de água. 
43 - Poço do Monte das Esteiras – a 1 metro da passagem da conduta. 
53 - Conjunto de Muros da Quinta do Alfacinha – cruzado pela conduta. 
66 - Muros da Pombinha – cruzado pela conduta. 
68 - Ruina da Pombinha – a 1 metro da limpeza de uma linha de água. 
72 - Caminho Ouguela - Nª Sª Enxara – cruzado pela conduta. 
 
As ocorrências patrimoniais alvo de proposta de medidas de minimização indicadas encontram-se 
enumeradas e identificadas na tabela103 do EIA, é referido que serão revisitadas 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. 
 
Refere o EIA que está prevista a marcação e proteção de todos os perímetros potencialmente afetados pela 
construção e a descrição através de ficha de campo ou memória descritiva. 
 
O acompanhamento em obra garantirá que, em caso deteção de elementos patrimoniais, sejam realizadas 
as prospeções e medidas de proteção e registo daí decorrentes 
 
Desta forma considera a CA que deverá se apresentado um plano de monitorização para este fator de 
forma detalhada a ser aprovado antes do inicio das obras. 
 
Atendendo aos impactes negativos expectáveis e à sua significância devem ser adotadas as condições 
enumeradas no ponto 6 deste parecer. 
 
Socioeconomia 
 
De acordo com o Estudo, a necessidade do projeto decorre de um imperativo de aumento da dimensão e 
eficiência económica e ambiental da atividade agrícola na área do projeto, com aproveitamento dos 
recursos hídricos disponíveis, apesar de ser referido que “...o impacte ambiental da construção da barragem 
e albufeira do Abrilongo está concretizado há mais de duas décadas, sem que plenamente se tenha 
concretizado o seu impacte económico. “.Sendo importante contextualizar a necessidade da infraestrutura. 
 
O estudo identifica impactes positivos, nomeadamente ao nível do aumento da superfície regada e da 
eficiência produtiva, energética e do uso da água. Identificam-se ainda impactos positivos ao nível do 
emprego, apesar de não ser mensurado, dada a potencial variabilidade dos modelos culturais a utilizar. 
 
Tendo-se verificado algumas insuficiências na avaliação deste fator deve ser apresentada a avaliação 
indicada para este fator nos “Elementos a apresentar” constante do ponto 6 deste parecer.  
 
Saúde Humana 
 
O EIA para a saúde humana refere que teve por base para o estabelecimento da situação de referência, 
serão utilizados: i) Avaliação de Impactos na Saúde: Princípios Internacionais da Melhor Prática” (Quigley 
et al. 2006) publicado pela International Association for Impact Assessment (IAIA); e ii) informação sobre 
ferramentas e métodos de avaliação de impacte na saúde disponibilizada pela Organização Mundial de 
Saúde (WHO 2018).  
A avaliação de impactes foi focada nos determinantes de saúde que se destacarem na caracterização 
(como localmente importantes) e nos indicados na bibliografia como genericamente relevantes em 
aproveitamentos hidroagrícolas (Hunter et al. 1983, Humphrey 2008, Fewtrell et al. 2010). 
 
De acordo com documentos da União Europeia (UE) e da OMS, a saúde humana, sendo muito abrangente, 
é muito dependente do projeto em estudo, pelo que deve ser considerada no contexto de outros fatores 
suscetíveis incluídos no EIA, ou seja, no contexto de outras questões da saúde relacionadas com o impacto 
do projeto na população exposta, como sejam: 
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 Os efeitos na saúde causados pelos determinantes ambientais, efeitos no habitat construído e 

identificados no EIA, sem esquecer o nível de exposição; 

 A acumulação de efeitos com outros projetos existentes e/ou aprovados (efeito dominó); 

 As alterações nas condições de vida e de bem-estar humanos, identificadas no âmbito da 

componente socioeconómica; 

 As alterações no contexto da paisagem e do tráfego/segurança rodoviária; 

 Os efeitos em grupos vulneráveis; 

 Etc. 

Com a vertente humana não se pretende verificar se é cumprida a legislação para os diferentes fatores 
ambientais, mas sim se há impacte na população com a implementação do projeto em estudo, pelo que o 
EIA deve definir a população vulnerável a ser considerada no item população e saúde humana, que inclui 
os trabalhadores e a população da área de influência do projeto. 

 
Em termos de impactes para a qualidade de vida das populações da área de influência do projeto, os 
principais aspetos relacionados com os impactes na saúde humana estão relacionados com o nível da 
incomodidade gerada pelo ruído da obra e pelos níveis de qualidade do ar, tendo em conta as emissões 
atmosféricas igualmente na fase de obra. Já na fase de exploração, para além do ambiente sonoro e 
qualidade do ar, é também avaliado o impacte em relação à exposição a produtos fitofarmacêuticos e 
contaminação das águas resultantes da atividade inerente à exploração do projeto. 

 
O EIA satisfaz na estrutura e quantidade de informação, contemplando os principais fatores de risco 
considerados para aquela atividade e que podem incidir na Saúde Humana. 

 
Salienta-se, contudo, que atendendo ao seu nível de responsabilidade em todas as fases do projeto, deverá 
ser cumprida integralmente a aplicação das medidas relacionadas com este fator e que são propostas no 
ponto 7 deste parecer. 
 
Alterações Climáticas 
 
 
O projeto foi caracterizado através do seu enquadramento no âmbito do “Programa Nacional Para as 
Alterações Climáticas” e do “Sistema Nacional de Inventário de Emissões por Fontes e Remoções por 
Sumidouros de Poluentes Atmosféricos” (SNIERPA), e foi realizado um cálculo de emissões relevantes 
para o EIA. Na avaliação de impactes, foram equacionadas em separado as duas fases do projeto 
(construção e exploração) e apresentada uma análise sucinta global da suscetibilidade do AHX às 
Alterações Climáticas. Esta análise é relevante tendo em conta que o AHX pretende permitir uma utilização 
mais eficiente da água, tanto mais relevante quanto maior a dinâmica das alterações climáticas possa 
contribuir para tornar crítica a utilização desse recurso. 
 
Impactes Ambientais 
 
Em termos de impactes no fator Alterações Climáticas é de referir que o projeto em avaliação irá contribuir 
para o aumento das emissões de GEE nas fases de construção e de exploração, associadas à utilização 
de combustíveis de origem fóssil em veículos, máquinas e equipamentos afetos à obra e à emissão indireta 
de GEE relacionada com o consumo de energia elétrica. Outro impacte negativo identificado na fase de 
exploração prende-se com as emissões de óxido nitroso (N2O), resultantes do desenvolvimento das 
atividades agrícolas com a aplicação de adubos nos solos, e as emissões de metano (CH4), associadas à 
agropecuária. 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular 
as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, 
exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às alterações 
climáticas. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das 
emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono, quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

Fase de construção 
Nesta fase não se identificam impactes associados a emissões com dimensão susceptível de análise.  
 
Fase de exploração  
Nesta fase o impacte sobre as alterações climáticas decorrerá da dinâmica de alteração de uso decorrente 
da exploração do empreendimento e das alterações nas práticas culturais que lhes estão associadas, em 
particular a fertilização. O projeto não tem impacte direto na pecuária. A fertilização está associada 
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avariações nos níveis de emissão, em particular de amoníaco e óxidos de azoto. Não existem referências 
sobre diferenças futuras na fertilização das culturas na área do AHX. Pode afirmar-se que o adequado 
cálculo das necessidades de fertilização (ou pelo contrário uma fertilização não racional) tem potencial para 
causar impactes de amplitude semelhante às diferenças de necessidades das culturas (para idênticas 
condições edáficas). Pode também afirmar-se que à tendência de uso racional da água induzida pelo AHX, 
estará associada uma tendência geral de racionalização no uso dos fatores de produção, incluindo uma 
ainda maior racionalidade na fertilização.  
 
Por outro lado, os cálculos de emissões de óxidos de azoto na situação de referência (APA, 2015 (a), (b)), 
são realizados tendo como referência o Consumo aparente de fertilizantes inorgânicos por superfície 
agrícola utilizada (kg/ ha) (INE) e as áreas de culturas apuradas no RGA 2009, pelo que a avaliação de 
impactes em relação à situação de referência à escala do projeto será sempre afetada de elevado grau de 
imprecisão.  
A dinâmica de alteração de uso do solo poderia ter implicações no nível de sequestro de carbono. O 
acréscimo anual de carbono associado às culturas temporárias (sequeiro e regadio) usado para contabilizar 
o incremento anual de carbono na situação de referência é de 0,62 t C/ha.ano (APA, 2015 (a)). Utilizando 
o mesmo fator médio não é possível avaliar eventuais diferenças devidas à transição de uso do solo de 
culturas temporárias de sequeiro para regadio. No caso da transferência de culturas temporárias de 
sequeiro para olival o incremento anual é menor no olival (0,45 tC/ha vs 0,62 tC/ha), contudo o stock de 
carbono aumenta durante o período de transição no caso da cultura permanente. Apesar de algumas 
diferenças a magnitude e significância destes impactes são muito reduzidos. 
 
O EIA não prevê a aplicação de medidas de minimização, embora se considere que mesmos a significância 
sendo reduzida devem ser aplicadas as medidas de minimização constantes no ponto 7 deste parecer. 
 
Cenário de alterações climáticas para a área do AHX.  
Sendo o AHX um empreendimento que permite o uso eficiente da água a partir de uma albufeira, o impacte 
das alterações climáticas relativo à disponibilidade e distribuição da precipitação média mensal e anual será 
relativamente pouco importante, uma vez que se prevê apenas uma muito ligeira diminuição da precipitação 
média anual (28,07 mm). A variação das temperaturas em função das alterações climáticas poderá ter 
impacte no ciclo das culturas selecionados ou na sua seleção, mas refere o EIA que não parece condicionar 
o pleno aproveitamento do AHX. 
 
Verifica-se um aumento de probabilidade dos períodos de seca severa, tendência que pode causar 
impactes, condicionando o AHX nos períodos em que ocorre, relevando ainda mais a sua importância, uma 
vez que o AHX permitirá, precisamente, um aumento muito significativo no uso eficiente da água. 
 
 
3.2 Impactes Cumulativos do Projeto 
 
O EIA não apresenta uma Avaliação de Impactes Cumulativos. 
 
4. Pareceres Externos  
 
Em 8 de abril de 2019, foi efetuada consulta às 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 este parecer. 
 
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”. 
 
 
5. Resultados da Consulta Pública e Transfronteiriça ao Estado Espanhol 
 
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 
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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 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. 

 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 
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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 reprodutoras (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 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:  
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 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 protecção 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 económico sobre o impacte ambiental. Assume a 
discordância com este estudo por defender e viabilizar o projeto, com ambiguidades, omissões e soluções 
desajustadas. Sublinha que se assiste, assim, ao anúncio da descaracterização de Ouguela e sua 
envolvente 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 montado 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 efectuada 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 estado de criticamente 
em perigo;  
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- Incremento do uso de agroquimicos a drenar para a bacia hidrográfica;  
 
- Localização dúbia de algumas bocas de rega, no limite do perímetro de rega, potenciadores 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 Ouguela);  
 
- 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 erradicação 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 actividade agro-industrial 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),  

 

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.   
 

5.1 Conclusão dos Resultados da Consulta Pública  

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 deste presente. 
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5.2 Consulta ao Estado Espanhol ao abrigo do “Protocolo de atuação sobre a aplicação 
às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços" 

 
No âmbito do procedimento de AIA relativo ao projeto “Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora”, foram 
oportunamente desencadeados os procedimentos necessários para promover a consulta ao Estado 
Espanhol, ao abrigo do “Protocolo de atuação sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, 
programas e projetos com efeitos transfronteiriços", celebrado entre as Partes em fevereiro de 2008. 
 
Neste âmbito, as autoridades espanholas (através da Nota Verbal n.º 59/3.4 do Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 26/7/2019), manifestaram o seu interesse em participar neste 
procedimento de AIA e elencaram um conjunto de elementos que consideravam necessários para a 
avaliação dos impactes transfronteiriços do projeto, em particular no que se refere aos impactes ambientais 
no troço do rio Xévora, que se desenvolve em território espanhol. 
 
Após algumas interações entre a APA e o Estado Espanhol para harmonizar posições entre os dois 
Estados, foram efetuadas várias reuniões e designado o Dr. André Matoso, Diretor Regional da 
Administração da Região Hidrográfica do Alentejo (da APA/ARH Alentejo) para coordenar os trabalhios 
entre as Autoridades portuguesas e espanholas em matéria de Avaliação de Impacte Ambiental e de Gestão 
dos Recursos Hídricos, sobre o Aproveitamento hidroagrícola do Xévora. 
 
A última e conclusiva reunião quanto ao procedimento de AIA suspenso foi efetuada a 22 de outubro de 
2021, tendo resultando um Memorando aprovado entre as partes, anexo a este parecer, onde se concluiu 
o seguinte: 
 
“Após análise das várias Notas Verbais trocadas pelos dois Estados, entre 2019 e 2021, concluiu-se que 
as questões suscitadas pelas autoridades espanholas incidiam fundamentalmente nos seguintes requisitos:  
 

a) A aplicação de um regime de caudais ecológicos a libertar pela barragem do Abrilongo, por forma 
a atingir os objetivos associados à massa de água fronteiriça a jusante, no âmbito do definido pela 
Diretiva-Quadro da Água;  

b) A aplicação de medidas que permitam minimizar a contaminação difusa associada ao projeto;  
c) A adoção de um sistema de monitorização do estado das massas de água de Abrilongo e Xévora, 

integrando o regime de caudais ecológicos e a contaminação difusa de origem agrícola. 
 

Entretanto, a CCDR Alentejo considerou que não deveria dar sequência aos trabalhos da Comissão de 
Avaliação deste projeto, sem que estivessem cabalmente esclarecidas, entre as autoridades portuguesas 
e espanholas, as questões colocadas pelo Estado Espanhol, assegurando assim o cumprimento dos 
procedimentos decorrentes do protocolo de Atuação. Esta suspensão decorreu entre julho de 2019 e 25 
de outubro de 2021, data em que foi decidido retomar o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
que se encontrava interrompido para efeitos de consulta transfronteiriça, tal como previsto no Regime 
Jurídico de AIA, após terem sido esclarecidas com as autoridades espanholas, em reunião realizada no 
dia 22/10/2021, as questões por elas consideradas como fundamentais, associadas aos potenciais 
impactes produzidos pelo projeto do AHX. 
 
Nesta reunião, a parte espanhola enfatizou ainda o seguinte: 

Respecto al establecimiento del régimen de caudales ecológicos, la parte española subraya la 
necesidad de incluir criterios hidrobiológicos, que permitan alcanzar el buen estado ecológico de 
acuerdo a los criterios de la DMA. La documentación remitida sólo establece un caudal mínimo. Es 
necesario diseñar un régimen de caudales que incluya caudal mínimo modulado en el año, caudal 
máximo, tasas de cambio, caudales generadores o de crecida. 
(“Relativamente ao estabelecimento do regime de caudais ecológicos, a parte espanhola sublinhou a 
necessidade de incluir critérios hidrobiológicos, que permitam alcançar o Bom Estado ecológico, de 
acordo com os critérios da Diretiva-Quadro da Água. A documentação remetida (por Portugal), apenas 
estabelece um caudal mínimo. É necessário calcular um regime de caudais que inclua o caudal mínimo 
modulado anualmente, caudal máximo, (taxas de troca?), caudais geradores ou de cheia”). 
 

A parte portuguesa, através da Agência Portuguesa do Ambiente, transmitiu a sua concordância 
relativamente à pertinência das questões transmitidas pelas autoridades espanholas, as quais seriam 
também objeto de indicação à Comissão de Avaliação deste projeto, através da ARH do Alentejo. 
 
Com efeito, importa ter presente que atualmente o sistema de aproveitamento agrícola existente nesta 
área, depende da libertação de volumes de água para a ribeira de Abrilongo, a partir da albufeira da 
barragem de Abrilongo (já existente há mais de duas décadas) e da captação direta pelos utilizadores 
agrícolas, na ribeira de Abrilongo e no Rio Xévora. 
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Este sistema de gestão hídrica é claramente muito pouco eficiente, mas a futura exploração da albufeira 
de Abrilongo, associada à infraestrutura de rega, que é atualmente objeto de avaliação de impacte 
ambiental, terá necessariamente de cumprir com um regime adequado de libertação de um regime de 
caudais ecológicos, que permita alcançar os objetivos do Bom Estado das Massas de Água a jusante 
da barragem, e não poderá causar impactes ambientais significativos.  
 
Neste sentido, e considerando que efetivamente se trata de matéria relevante já refletida 
noutros instrumentos de planeamento, nomeadamente no Plano de Gestão de Região Hidrográfica 
(PGRH) do Guadiana, a APA considera como fundamental a sua consideração no quadro da avaliação 
em curso, tendo em vista a sua inclusão na Declaração de Impacte Ambiental a emitir, caso seja no sentido 
favorável ou favorável condicionado, designadamente através da introdução de uma condição no sentido 
do proponente 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. 
 
O cumprimento do regime de caudais ecológicos implicará a instalação de um dispositivo que permita a 
sua operacionalização, tal como aliás se encontrava já prevista no PGRH do Guadiana (parte portuguesa) 
para o período 2020-2022 e está igualmente reiterado no PGRH do Guadiana para o período 2022-2027, 
atualmente em fase final de elaboração e cuja discussão pública se iniciará até final do corrente ano. 
 
A parte espanhola solicitou ainda o seguinte: 

Asimismo se remitirá a la parte española la documentación disponible del PGRH 2022-2027 relativa a 
las masas de agua correspondientes al embalse y a las situadas aguas abajo del mismo, y las 
correspondientes actualizaciones. 
(“Será remetida à parte espanhola a documentação disponível no âmbito da versão provisória do 
PGRH 2022-2027, relativa às massas de água correspondentes à albufeira (de Abrilongo) e às 
situadas a jusante da mesma e as correspondentes atualizações”). 
 

Relativamente à questão da contaminação difusa associada ao perímetro de rega associado a este 
projeto, importa ter presente que a zona onde o sistema de rega se pretende implantar, não está 
integralmente incluída na zona vulnerável à poluição com nitratos de origem agrícola (Zona Vulnerável de 
Elvas), declarada oficialmente através da Portaria nº 146/2010, de 16 de março. 
 
Não obstante, considera a APA que, para além da aplicação e cumprimento do Código de Boas Práticas 
Agrícolas (aprovado e publicado pelo Despacho nº 1230/2018, de 5 de fevereiro), pelo facto de se ir 
verificar uma intensificação do sistema agrícola associado ao projeto e visando contribuir para se 
alcançarem os objetivos do bom estado das massas de água e a minimização da afetação dos 
ecossistemas aquáticos, deve ser desenvolvida uma avaliação da fertilização de culturas nesta zona, no 
sentido da limitação de excessos de adubação com compostos azotados 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.  
 
Esta exigência deverá ficar integrada na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), caso o procedimento 
culmine na emissão de uma DIA favorável ou favorável condicionada. 
 
Por último e no que se refere à questão colocada pelas autoridades espanholas, relativamente ao controlo 
do estado das massas de água Abrilongo-Xévora, trata-se de matéria que a APA deverá garantir, no 
âmbito das ações regulares de monitorização da sua responsabilidade, ao abrigo do estipulado pela 
Diretiva-Quadro da Água, sendo a informação obtida partilhada com as autoridades espanholas, no âmbito 
da troca de informações prevista pela Convenção de Albufeira e no processo de articulação bilateral do 
planeamento hidrológico da Bacia Hidrográfica do Guadiana. 
 
A parte portuguesa comprometeu-se a informar a parte espanhola representada nesta reunião, destes 
compromissos de Portugal, permitindo assim dar sequência aos trabalhos da Comissão de Avaliação do 
projeto, que estavam suspensas até que estivessem cabalmente esclarecidas, entre as autoridades 
portuguesas e espanholas, as questões colocadas pelo Estado Espanhol, assegurando assim o 
cumprimento dos procedimentos decorrentes do Protocolo de Atuação.  
Ficou igualmente acordado que em fase de procedimento de pós-avaliação do projeto (que se inicia logo 
após a emissão da DIA, caso esta seja favorável ou favorável condicionada), será comunicado à parte 
espanhola o resultado do cumprimento das condições relacionadas com os aspetos acima enumerados, 
quer não só para efeitos de cumprimento da DIA, quer da eficácia das referidas condições. 
A CCDR Alentejo informou a parte espanhola que concorda que a APA submeta formalmente estas 
propostas, no quadro da emissão do seu parecer setorial em matéria de Recursos Hídricos e em sede do 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental em curso. 
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Considera-se assim que a reunião bilateral realizada em 22 de outubro foi decisiva, por ter permitido a 
Portugal transmitir às autoridades espanholas que os aspetos por si identificados e oportunamente 
comunicados às autoridades portuguesas, serão tidos em devida consideração na avaliação em curso e 
refletidos na decisão que venha a ser emitida, a qual será oficialmente transmitida ao Estado Espanhol, 
tendo a parte espanhola anuído com esta posição da parte portuguesa.” 

Todas as questões colocadas no referido Memorando foram integradas e consideradas neste parecer da 
CA, bem como integram as condições, elementos a entregar à Autoridade de AIA e Planos de monitorização 
constantes do ponto 7 deste parecer. 

6. Conclusões  

O projeto avaliado, Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX), foi classificado como obra de interesse 
regional do grupo II, nos termos dos artigos 6º e 7º do Decreto-Lei nº 269/82, de 10 de julho. 

O AHX permitirá regar de forma eficiente, ordenada e regularizada uma superfície de 2160,25 ha, tendo 
como origem da água a albufeira da barragem do Abrilongo. Este projeto consiste na execução da rede de 
rega, da rede de drenagem e da rede viária do aproveitamento, incluindo duas estações elevatórias e um 
reservatório.  

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; 
  

São objetivos do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX): 

a) O aumento da capacidade produtiva regional no domínio agrícola e agroindustrial, através do aumento 
da área regada; 

b) O aumento da eficiência da produção agrícola em regadio, através da disponibilização de uma 
adequada infraestrutura de rega;  

c) O aumento da eficiência na utilização dos recursos hídricos, de acordo com os princípios gerais 
consignados na Lei nº 58/2005 de 29 de dezembro (Lei da Água) nomeadamente o princípio da 
dimensão ambiental da água, nos termos do qual se reconhece a necessidade de um elevado nível de 
proteção da água, de modo a garantir a sua utilização sustentável; d) A regularização e adequada 
remuneração do fornecimento de água de rega, proporcionando a adequada e eficiente manutenção da 
barragem e da infraestrutura de rega. 

O Projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora localiza-se integralmente no concelho de Campo 
Maior. 
 
A rede de rega será equipada com um sistema de controlo e monitorização autónomo, de modo a reduzir 
ao mínimo os custos de exploração do aproveitamento.  

Este sistema de controlo e monitorização da rega deverá permitir a automatização da exploração da 
rede de rega, permitindo simultaneamente a monitorização em tempo real dos caudais e dos volumes 
consumidos. 

A origem de água para o AHX é a albufeira constituída após a construção da barragem de Abrilongo 
(código PT07GUA1407). Por outro lado, grande parte da área dominada do futuro AHX já se encontra 
em regadio, sendo os impactes positivos do AHX principalmente associados ao uso eficiente da água. 

 
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 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.  
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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 este parecer. 
 
O projeto tem um impacte económico positivo, sendo que este impactetivo 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 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. 
 
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
minimização, bem como de compensação, estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos 
principais impactes negativos identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a 
inviabilizar o projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do projeto 
e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis 
que poderão subsistir na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas preocupações 
associadas aos impactes no fator Sistemas Ecológicos, considera-se no entanto que na globalidade, as 
preocupações manifestadas e os principais impactes referenciados foram devidamente considerados na 
apreciação técnica efetuada pela CA no presente Parecer. 

Por sua vez, os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas entidades externas consultadas foram 
analisados e integrados no presente Parecer, sempre que se entendeu ser pertinente. Considerando-se 
que a reconfiguração da área do projeto considerando como interditas as áreas do AHX que correspondem 
a povoamentos de quercíneas em 159,01 ha e de culturas forrageiras de sequeiro abrangendo uma área 
de cerca de 445,5ha a que acrescem 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. 
 
Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou 
compensação, e os perspetivados impactes positivos, e procedendo o proponente à reconfiguração do 
projeto tornando interditas as áreas acima mencionadas, propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
projeto do "Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora", condicionado à apresentação dos elementos, ao 
cumprimento das medidas de minimização, de compensação e dos planos de monitorização, bem como 
das condicionantes constantes deste parecer. 
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7. Condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização, medidas de 
compensação e planos de monitorização 
 

CONDICIONANTES 

 

1. São interditas as áreas do projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora representadas na 
figura 1 anexa a este parecer, que correspondem a povoamentos de quercíneas em 159,01 ha e de 
culturas forrageiras de sequeiro abrangendo uma área de cerca de 445,5 ha. Acrescem as áreas de 
galerias ripícolas que perfazem um total de cerca de 16ha. O total de áreas interditas perfaz 620,51 há, 
correspondendo a 28,72% da área total do AHX. Os olivais tradicionais são passíveis de ser regados 
com rega gota a gota abrangendo cerca de 241 ha. Assim: 

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

b) Deverão ser excluídas do bloco de rega as parcelas classificadas como povoamento 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 Agrícola 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 implicarem 
graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, com autorização 
prévia do ICNF, I.P., nos termos legais. 

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

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 das povoações, com vista a minimizar os impactes no uso do solo e 
na saúde humana com origem na exposição aos produtos fitofármacos utilizados em futuras 
plantações agrícolas. Por aplicação do princípio da precaução, considera-se que esta faixa deverá 
ser de, pelo menos, 150 m em redor de todos os aglomerados populacionais, sem prejuízo de uma 
melhor aferição desta distância resultante do estudo da adequabilidade da faixa de proteção em 
causa, decorrente da implementação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2001, 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 deste parecer, bem como o resultado dos 
Planos e Estudos integrados na mesma.  
 
5. Promover os procedimentos para posterior alteração do PDM de Campo Maior 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 aproximadamente 
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. 
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7. Instalar um sistema de controlo e monitorização do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora. 
Este sistema deverá ser comandado a partir dum Centro de Controlo da Rega, por meio de 
dispositivos de televigilância e telecomando, permitindo detetar situações críticas ou anómalas 
de funcionamento, e atuar em conformidade. Comunicar à Entidade Regional da Reserva 
Agrícola Nacional as intervenções previstas em áreas que integram a Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). 

 
ESTUDOS/ELEMENTOS A ENTREGAR 

 

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 condicionantes estabelecidas 

neste parecer.  
2. A localização das áreas de compensação das quercíneas, de acordo com os respetivos critérios 

elencados no âmbito das medidas de compensação. Esta informação deve ser acompanhada das 
shapesfiles com a localização dos terrenos disponíveis para compensação das quercíneas das áreas 
mencionadas. 
 

Em sede de autorização, devem ser verificadas: 

1. Integração do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) nos Cadernos de Encargos de todas as 
componentes do projeto de execução. 

2. Inclusão no Caderno de Encargos, nomeadamente através do SGA, de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas pelo EIA, assim como de todas as medidas referentes ao Património 
Cultural. 

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

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

5.  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 deste parecer. 

6. 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. 

7. A adequação, no aplicável, dos aspetos técnico otimizados aos fatores ambientais avaliados. 
 

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

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, que deve integrar as condicionantes deste 
parecer, bem como o resultado dos Planos e Estudos integrados na mesma.  

9.  Adequação, no aplicável, dos aspetos técnico otimizados aos fatores ambientais avaliados. 
10. Peças desenhadas do projeto, ajustando a área do bloco de rega, de forma a que exista uma faixa de 

proteção de, pelo menos, 150 m em redor de aglomerados populacionais, ou a que vier a ser definida 
decorrente da implementação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2001, de 27 de julho. 

11. Planos de Integração Paisagística revistos das áreas que serão afetas pelas infraestruturas associadas 
à obra. 

12. Locais de implantação dos estaleiros, áreas de deposição de terras sobrantes e áreas de empréstimo. 
13. Levantamento das quercíneas a abater, de acordo com a metodologia estabelecida pelo ICNF.  
14. Elaboração pelo adjudicatário de um Plano de Gestão e Origens de Água e Efluentes e do Plano de 

Gestão de Resíduos. 
15. 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. 

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

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

18. Adequação e entrega de Planos de Monitorização para a área do projeto aprovada 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 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 problemas 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 medidas de minimização indicadas na 
Tabela 103 do EIA e nos “Elementos Complementares”, considerando que estas devem 
ser revisitadas 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 recetor 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 acompanhar a evolução de aves estepárias 
no Bloco de Rega e zonas limítrofes, de forma a identificar alterações na distribuição das 
espécies, comparando os resultados obtidos entre diferentes períodos. Para esta 
avaliação, é necessário a caracterização do elenco avifaunístico existente na área de 
implantação do Projeto com vista à obtenção de uma situação de referência 
representativa, por comparação 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 alterações significativas 
nas populações de aves estepárias entre o período anterior à implantação das 
infraestruturas e o período de exploração dos Blocos de Rega, através de parâmetros 
como abundância relativa e estimativas populacionais das espécies de aves estepárias 
na área de estudo.). 

v. Plano de Monitorização de Quercíneas, com metodologia detalhada, a apresentar ao 
ICNF para aprovação. 

Antes da fase de construção 
 
1. Relatório com o cumprimento das condicionantes e medidas de minimização aplicáveis, bem como as 

datas de início da fase prévia à construção e da fase de construção, para efeitos do procedimento de 
Pós-avaliação. 

 

No decurso da obra, apresentar à Autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes 
elementos: 

2. Relatório de Acompanhamento da Obra, com periodicidade trimestral, fundamentalmente 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 
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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 aprovação, os seguintes 
elementos: 

3. Apresentar uma proposta de “Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Intervencionadas”, de acordo 
com as seguintes orientações: 

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

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

uma delas as medidas/ações previstas, com vista ao cumprimento dos referidos objetivos; 
e) Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas) - no que diz 

respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a recuperar e mais sensíveis, de 
forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural e plantada/semeada; 

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

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

4. 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. 

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

6.  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 
existência 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 económicas que são potenciadas pelo aumento da superfície 
de rega numa relação mais abrangente com outros setores de atividade que se 
desenvolvam 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. 

7. Após confirmado o limite da área de intervenção do Projeto, dar conhecimento à Autoridade de AIA do 
ponto de situação da reclassificada na subcategoria “Espaços 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. 

8. 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. 

9. Avaliar a fertilização de culturas na zona, no sentido da limitação de excessos de adubação com 
compostos azotados 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.  

10. Desenvolver uma avaliação da fertilização de culturas nesta zona, no sentido da limitação de 
excessos de adubação com compostos azotados 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.  

11.  Apresentar uma cartografia da REN com a explicitação da compatibilidade do pretendido 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., sobrepondo as áreas do projeto, com especial relevância para as 
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áreas dos blocos de rega a serem utilizadas pelos beneficiários, de forma a que na fase de exploração 
possam ser efetuadas as devidas comunicações no âmbito do referido Regime. 

12. Plano de Compensação de Quercíneas com indicação e delimitação da área para a compensação das 
quercíneas abatidas de acordo com os requisitos propostos para a constituição de um povoamento 
que, aos vinte anos, seja composto por um número de árvores que, à plantação, decuplique a 
quantidade retirada pela execução do projeto. Aos vinte anos o povoamento deverá ser composto, 
cinco vezes mais do que a quantidade retirada. Pretende-se que a compensação do abate das 
azinheiras constitua uma operação de renaturalização do espaço onde for realizada. 

13. Avaliação de reclamações de ruído que possam ocorrer e apresentar as adequadas medidas de 
correção na fonte, caso necessário; a entidade promotora do projeto 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). 

14. Estudo com a definição de um regime de caudais ecológicos a libertar pela barragem do Abrilongo, por 
forma a atingir os objetivos associados à massa de água fronteiriça a jusante, no âmbito do definido 
pela Diretiva-Quadro da Água;  

 
Até dois meses após o final da fase de construção, a entidade gestora (proponente) deverá 
submeter: 
15. 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 definição 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. 

16. Código de Boas Práticas Agrícolas e Ambientais. Esse documento deverá ser previamente validado 
pelas entidades competentes e deverá incluir, no que se aplique, 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 Contra a Poluição com Nitratos de Origem Agrícola, editados pelo Ministério da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, o Código de Boas Práticas Ambientais (CBPA, 
1997) e as regras aplicáveis à proteção integrada das culturas. O Código de Boas Práticas Agrícolas 
deverá ainda incluir recomendações específicas 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 fertilizantes - 
fertirrigação). 

 A utilização de pesticidas de solubilidade reduzida e a utilização racional de 
agroquímicos. 

 Redução do uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, 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 precipitação. 

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

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

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

 
No final da fase de exploração 
18. 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 
19. Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada. 
20. No último ano de exploração da exploração pecuária e sempre que ocorra o desmantelamento parcial 
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de infraestruturas, apresentar à Autoridade de AIA um Plano de Desativação pormenorizado, que 
contenha, entre outros, os seguintes elementos: 

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

21. Um Plano de Recuperação Paisagística pormenorizado, que contenha, entre outros, 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 respetivas condições fisiográficas. 

Solução para a recuperação paisagística de toda a área anteriormente ocupada. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase prévia ao início 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 áreas com ocupação 
agrícola. 

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 

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

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 

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

envolvente 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 

intervencionadas 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 
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Fase prévia à 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 
totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e no caso de elementos arquitetónicos e 
etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através 
da sua escavação integral. 

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

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 
elementos situados até um limite máximo de 25 m devem ser sinalizados. Os restantes elementos devem ser 
avaliados caso a caso, devendo a sua vedação e sinalização tomar em consideração outros fatores como o 
elevado valor patrimonial e o estado de conservação, a proximidade de caminhos ou estradas a serem utilizadas 
durante a execução do projeto. 

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

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 
anteriormente 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 
antiga. 

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 
movimentações de terras, devendo esta fase decorrer preferencialmente em época seca, de modo a minimizar 
a erosão dos solos e o transporte sólido nas linhas de água; 

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 

necessidade 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 à obra e de obra devem constar no respetivo caderno de 
encargos da empreitada, bem como no Sistema de Gestão Ambiental (SGA). 

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

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 
licenciado para o efeito junto das entidades competentes. Se possível, deve ser privilegiado o uso de pedreiras, 
ou areeiros abandonados, existentes a distâncias compatíveis com a localização da obra. 

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 
elaboração 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, 
realizada 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 
minimizações 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 
medidas 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, 
nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas por parte do respetivo 
promotor/beneficiário, 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 

1. 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. 

2. 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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3. 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. 

4. 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. 

5. 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). 

6. 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. 

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

8. Evitar o início das atividades de remoção do coberto vegetal nos períodos de reprodução da avifauna estepária, 
ou seja, entre março e julho.  

9. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas com corta-matos. Em zonas 
onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por 
gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. Esta camada de solo deverá ser 
armazenada em pargas sendo adequada para recobrimento de taludes por conter um volume de sementes que 
contribuirá para a sua revegetação. 

10. 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 hidrícos 

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

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

13. 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. 

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

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

16. 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. 

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

18. 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 
corresponder ao da linha de água intercetada ou, caso necessário ou tecnicamente exigido, ser efetuado o 
desvio provisório da mesma. Todas as intervenções em domínio hídrico devem ser previamente licenciadas no 
âmbito do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio e da Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro, sendo o 
pedido de licenciamento da responsabilidade do adjudicatário. 

19. O material resultante de ações de desmatação e/ou desarborização deve ser armazenado em local afastado 
dos cursos de água. 
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20. 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. 

21. 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. 

22. 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). 
 

23. 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 
proceder 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 
estanque, sobre terreno impermeabilizado, devendo posteriormente ser encaminhadas para destino 
final adequado; 

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

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

24. 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. 

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

26. 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). 

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

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 
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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. 

31. 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. 

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

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

Uso do solo 
34. 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. 
35. Balizar e salvaguardar na sua integridade física todos os exemplares arbóreos que se localizem próximo das 

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

Solos 

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

Sócio-economia 

37. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

38. Utilizar, sempre que possível, mão-de-obra local na fase de construção beneficiando a população local. 
39. Privilegiar, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento de materiais, fornecimento 

de bens e serviços) a empresas da região. 
Sistemas ecológicos 

40. 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. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. 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). 

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

46. Evitar o início das atividades de remoção do coberto vegetal nos períodos de reprodução da avifauna estepária, 
ou seja, entre março e julho.  

47. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas com corta-matos. Em zonas 
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onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por 
gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. Esta camada de solo deverá ser 
armazenada em pargas sendo adequada para recobrimento de taludes por conter um volume de sementes que 
contribuirá para a sua revegetação. 
 

Economia Circular 

48.  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 

49. 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; 

50. Todos os materiais a transportar, suscetíveis de poderem ser arrastados pelo vento, deverão ser devidamente 
cobertos; 

51. 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 
 
52. 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”. 

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

54. 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. 

55. 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. 

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

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

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

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

rega gota-a-gota, em detrimento dos “center pivot”. 
g. Aplicação de produtos fitofarmacêuticos e fertilizantes; 
h. Produção/proteção integrada; 
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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 
beneficiários. 

57. A entidade gestora deve assegurar o adequado armazenamento e encaminhamento a destino final dos resíduos 
gerados na atividade agrícola do bloco de rega. 

58. 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 
resultados das monitorizações efetuadas. 

59. 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. 

60. A entidade gestora manter um sistema de registo com informação relativa ao Aproveitamento Hidroagricola 
(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. 

61. É responsabilidade do beneficiário deste Aproveitamento Hidroagrícola implementar, na área do 
Aproveitamento 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 
características dos solos agrícolas em questão; 

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

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

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

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

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

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

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

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

e humano. 
62. É da responsabilidade dos beneficiários, devendo esta responsabilidade ser comunicada pela entidade gestora 

(proponente) no ato de inscrição estabelecido entre ambas as partes, a cedência de todos os dados necessários 
para o preenchimento do sistema de registo do 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 
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63. 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. 

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

65. 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 
mobilização do solo, ou outras, que possam danificar ou mutilar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, 
ramos e troncos. 

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

constantes na autorização para abate a emitir pela autoridade competente, do seguinte:  
i. Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com 

as novas culturas de regadio a instalar; 
ii. Se tal não lhes for possível, os beneficiários serão responsabilizados por compensar o número 

de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25); 
iii. Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a 

disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. 
Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, 
deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das 
quercíneas; 

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

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

c. 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; 

d. 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). 

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

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

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

b. De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos, multiplicado por um fator de 1,25.  
69. A compensação deve ser assegurada através da constituição de áreas suficientes de plantação de sobreiros ou 

azinheiras, ou através da beneficiação de áreas preexistentes. Estas áreas e as compensações a executar devem 
reunir, pelo menos, os seguintes requisitos: 

a. Ter condições edafoclimáticas adequadas à espécie; 
b. Garantir a cativação dos terrenos até que sejam efetuadas todas as compensações, através de uma 

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

Paisagem 
 
70. Implementar o Plano de Recuperação Biofísica das Áreas Afetadas pela Empreitada. 

Economia Circular 
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71.  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;  

72.  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 
73. 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; 
74. Todos os materiais a transportar, suscetíveis de poderem ser arrastados pelo vento, deverão ser devidamente 

cobertos; 
75. 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 
 
76. 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 
Hidroagricola do Xévora onde se encontram localizados os sítios identificados no EIA e Elementos 
Complementares. 

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

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

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

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

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

82. 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. 

83. 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 
diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras. 

84. Caso se registe uma alteração substancial do uso do solo, nas áreas onde foram identificados vestígios 
arqueológicos, como o desenvolvimento de uma cultura intensiva de regadio, como escavações no terreno para 
a trabalhos de construção ou em qualquer escavação deverão ser executadas sondagens arqueológicas de 
diagnóstico previamente aos trabalhos de alteração do uso do solo. 

85. Os resultados destas sondagens poderão determinar outras medidas de minimização, nomeadamente a 
intervenção em área. 

86. 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. 

87. 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 
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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 
 
88. 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 
encontra 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. 

89. 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 
Vulnerável de Elvas (Medidas PTE1P06M09_SUB_RH7 e PTE7P01M03_SUB_RH7). 

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

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

b. Importância dos recursos hídricos existentes na área em estudo, 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. 

91. 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 
monitorizações efetuadas. Caso os resultados venham a indicar a existência de problemas a nível dos solos e 
qualidade da água, essas situações devem ser divulgadas, assim como as medidas de minimização a adotar. 

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

93. 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”. 

94. Para além das medidas elencadas no referido Código, os beneficiários devem ter em consideração as 
seguintes: 

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 
fitossanitários 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. 
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e. Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico. 

f. Selar as captações de água subterrânea existentes nas parcelas beneficiadas pelo AHX. 

95. 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. 

96. 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. 

97. 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 dos projetos serem assinados por 
técnico credenciado. 

b. Reconversão dos métodos e tecnologias de rega através da substituição de métodos de rega por 
gravidade por 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. 

98. 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 
segurança. 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. 

99. 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. 

100. 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. 

101. 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. 

102. 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 
realização das intervenções, deve ser encaminhado para destino final adequado, privilegiando-se a sua 
reutilização ou valorização, nomeadamente num sistema a implementar na área do AHX, do tipo “Unidade de 
Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA)”. 

Uso do solo 
 
103. 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. 
104. Balizar e salvaguardar na sua integridade física todos os exemplares arbóreos que se localizem próximo das 

áreas de intervenção, em particular azinheiras e sobreiros. A balizagem, enquanto medida preventiva e de 
proteção à não compactação do solo, deve ser realizada na linha de projeção horizontal da copa do exemplar 
arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou apenas na extensão voltada para o lado da intervenção. 
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Alterações climáticas 
105. 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. 

106. 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. 

107. Utilizar preferencialmente as culturas melhor adaptadas ao clima mediterrânico tendo ainda em conta as 
variedades com melhor adaptação às mudanças do clima e aos eventos extremos. 

108. 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. 

109. Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam do Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI). 

 

Fase de Desativação 

110. 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. 

111. Se na fase de desativação forem detetados vestígios arqueológicos inéditos, a obra deve de imediato ser 
suspensa 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. 

112. 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. 

 
 

MEDIDA DE COMPENSAÇÃO 

 

Fase de Construção / Fase de Exploração 
 

113. 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.  

 De quercíneas isoladas, do número de exemplares abatidos ou presumidos como afetados e 
equiparados a abatidos (uma vez que a legislação interdita mutilação), multiplicado por um 
fator de 1,25. Entende-se por exemplares presumidos como afetados 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. 

114. 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 seguintes requisitos: 

 Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie;  
 Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos até que sejam efetuadas todas as 
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compensações, 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 crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da 
herbívora e a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

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

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

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

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

 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). 

 

PROGRAMA GERAL 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 tendência. 

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

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

De acordo com os resultados de monitorização que venham a ser obtidos, face a incumprimento das normas de 
qualidade da água, deverá ser averiguada a causa e corrigida a situação através de implementação de medidas 
adequadas e sujeitas a aprovação prévia pela APA, I.P. 
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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), localizado 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 
subterrâneas, 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 
estações existentes na área do projeto e que integram o Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos 
(SNIRH), com a determinação dos seguintes parâmetros: 
 





 

 

Áreas interditas do projeto do Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora (AHX) 

-Sistemas Ecológicos- 

 

 

 

Figura 1 – Bloco de Rega do AHX 
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Memorando 
Reunião técnica entre as Autoridades portuguesas e espanholas em matéria 

de Avaliação de Impacte Ambiental e de Gestão dos Recursos Hídricos 
Projeto: Aproveitamento Hidroagrícola do Xévora 

 
Protocolo bilateral de atuação sobre a aplicação às avaliações ambientais de 

planos, programas e projetos com efeitos transfronteiriços 
 

22/10/2021, por meios telemáticos 

Decorrente do acordado na Reunião das Partes ao Protocolo Bilateral de atuação 

sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e projetos com 

eventuais efeitos ambientais transfronteiriços, realizada no passado dia 1 de outubro 

de 2021, foi agendada para 22/10/2021 (9h30; hora de Portugal), uma 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: 

- Em representação 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 do projeto 

- Em representação da Agência Portuguesa do Ambiente: 

 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 

 
Após a apresentação dos participantes na reunião e as saudações iniciais, a parte 

portuguesa efetuou um enquadramento do objetivo desta reunião, cujas conclusões 

serão muito importantes no âmbito da prossecução do procedimento de AIA relativo 

ao projeto “Aproveitamento hidroagrícola do Xévora”. 
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Foi recordado terem sido oportunamente desencadeados os procedimentos 

necessários para promover a consulta ao Estado Espanhol, ao abrigo do “Protocolo 

de atuação sobre a aplicação às avaliações ambientais de planos, programas e 

projetos com efeitos transfronteiriços". 

Neste âmbito, as autoridades espanholas (através da Nota Verbal n.º 59/3.4 do 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de 26/7/2019), 

manifestaram o seu interesse em participar no procedimento de AIA em curso e 

elencaram um conjunto de elementos que consideravam necessários para a avaliação 

dos impactes transfronteiriços do projeto, em particular no que se refere aos 

impactes ambientais no troço do rio Xévora que se desenvolve em território espanhol. 

Após análise das Notas Verbais trocadas pelos dois Estados, entre 2019 e 2021, 

verifica-se que as questões suscitadas pelas autoridades espanhola, se refletem 

fundamentalmente no seguinte: a) a aplicação de um regime de caudais ecológicos 

a libertar pela barragem do Abrilongo, por forma a atingir os objetivos associados à 

massa de água fronteiriça a jusante, no âmbito do definido pela Diretiva-Quadro da 

Água; b) a aplicação de medidas que permitam minimizar a contaminação difusa 

associada ao projeto; c) a adoção de um sistema de monitorização do estado das 

massas de água de Abrilongo e Xévora, integrando o regime de caudais ecológicos e 

a contaminação difusa de origem agrícola. 

A parte espanhola confirmou que estas são as questões fundamentais que considera 

associadas aos potenciais impactes produzidos pelo projeto do Aproveitamento 

hidroagrícola do Xévora. 

A parte espanhola enfatizou ainda o seguinte: 

Respecto al establecimiento del régimen de caudales ecológicos, la parte española 

subraya la necesidad de incluir criterios hidrobiológicos, que permitan alcanzar el 

buen estado ecológico de acuerdo a los criterios de la DMA. La documentación 

remitida sólo establece un caudal mínimo. Es necesario diseñar un régimen de 

caudales que incluya caudal mínimo modulado en el año, caudal máximo, tasas 

de cambio, caudales generadores o de crecida. 

A parte portuguesa, através da Agência Portuguesa do Ambiente, transmitiu a sua 

concordância relativamente à pertinência das questões transmitidas pelas 

autoridades espanholas, as quais seriam também objeto de indicação à Comissão de 

Avaliação deste projeto através da ARH do Alentejo, que integra esta comissão. 

Com efeito, importa ter presente que atualmente o sistema de aproveitamento 

agrícola existente nesta área, depende da libertação de volumes de água para a 

ribeira de Abrilongo, a partir da albufeira da barragem de Abrilongo (já existente há 

mais de duas décadas) e da captação direta pelos utilizadores agrícolas, na ribeira 

de Abrilongo e no Rio Xévora. 

Este sistema de gestão hídrica é claramente muito pouco eficiente, mas a futura 

exploração da albufeira de Abrilongo, associada à infraestrutura de rega, que é 

atualmente objeto de avaliação de impacte ambiental, terá necessariamente de 

cumprir com um regime adequado de libertação de um regime de caudais ecológicos, 
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que permita alcançar os objetivos do Bom Estado das Massas de Água a jusante da 

barragem, e não poderá causar impactes ambientais significativos.  

Neste sentido, e considerando que efetivamente se trata de matéria relevante já 

refletida noutros instrumentos de planeamento, nomeadamente no Plano de Gestão 

de Região Hidrográfica (PGRH) do Guadiana, a APA considera como fundamental a 

sua consideração no quadro da avaliação em curso, tendo em vista a sua inclusão na 

Declaração de Impacte Ambiental a emitir, caso seja no sentido favorável ou 

favorável condicionado, designadamente através da introdução de uma condição no 

sentido do proponente 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. 

O cumprimento do regime de caudais ecológicos implicará a instalação de um 

dispositivo que permita a sua operacionalização, tal como aliás se encontrava já 

prevista no PGRH do Guadiana (parte portuguesa) para o período 2020-2022 e está 

igualmente reiterado no PGRH do Guadiana para o período 2022-2027, atualmente 

em fase final de elaboração e cuja discussão pública se iniciará até final do corrente 

ano. 

A parte espanhola solicitou o seguinte: 

Asimismo se remitirá a la parte española la documentación disponible del PGRH 

2022-2027 relativa a las masas de agua correspondientes al embalse y a las 

situadas aguas abajo del mismo, y las correspondientes actualizaciones. 

Relativamente à questão da contaminação difusa associada ao perímetro de rega 

associado a este projeto, importa ter presente que a zona onde o sistema de rega se 

pretende implantar, não está declarada como Zona Vulnerável à poluição com 

nitratos de origem agrícola. 

Não obstante, considera a APA que, para além da aplicação e cumprimento do Código 

de Boas Práticas Agrícolas (aprovado e publicado pelo Despacho nº 1230/2018, de 5 

de fevereiro), pelo facto de se ir verificar uma intensificação do sistema agrícola 

associado e visando contribuir para se alcançarem os objetivos do bom estado das 

massas de água e a minimização da afetação dos ecossistemas aquáticos, deve ser 

desenvolvida uma avaliação da fertilização de culturas nesta zona, no sentido da 

limitação de excessos de adubação com compostos azotados 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. Esta 

exigência deverá ficar integrada na respetiva Declaração de Impacte Ambiental 

(DIA), caso o procedimento culmine na emissão de uma DIA favorável ou favorável 

condicionada. 

Por último e no que se refere à questão colocada pelas autoridades espanholas, 

relativamente ao controlo do estado das massas de água Abrilongo-Xévora, trata-se 

de matéria que a APA deverá garantir, no âmbito das ações regulares de 

monitorização da sua responsabilidade, ao abrigo do estipulado pela Diretiva-Quadro 

da Água, sendo a informação obtida partilhada com as autoridades espanholas, no 
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âmbito da troca de informações prevista pela Convenção de Albufeira e no processo 

de articulação bilateral do planeamento hidrológico da Bacia Hidrográfica do 

Guadiana. 

A parte portuguesa comprometeu-se a informar a parte espanhola representada 

nesta reunião, destes compromissos de Portugal, permitindo assim dar sequência aos 

trabalhos da Comissão de Avaliação do projeto, que estavam suspensas até que 

estivessem cabalmente esclarecidas, entre as autoridades portuguesas e espanholas, 

as questões colocadas pelo Estado Espanhol, assegurando assim o cumprimento dos 

procedimentos decorrentes do Protocolo de Atuação.  

Ficou igualmente acordado que em fase de procedimento de pós-avaliação do projeto 

(que se inicia logo após a emissão da DIA, caso esta seja favorável ou favorável 

condicionada), será comunicado à parte espanhola o resultado do cumprimento das 

condições relacionadas com os aspetos acima enumerados, quer não só para efeitos 

de cumprimento da DIA, quer da eficácia das referidas condições. 

A CCDR Alentejo informou a parte espanhola que concorda que a APA submeta 

formalmente estas propostas, no quadro da emissão do seu parecer setorial em 

matéria de Recursos Hídricos e em sede do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental em curso. 

Considera-se assim que Portugal transmitiu às autoridades espanholas nesta reunião 

bilateral, que os aspetos por si identificados e oportunamente comunicados às 

autoridades portuguesas, serão tidos em devida consideração na avaliação em curso 

e refletidos na decisão que venha a ser emitida, a qual será oficialmente transmitida 

ao Estado Espanhol. 

A parte espanhola anuiu com esta posição da parte portuguesa, que irá dar sequência 

aos trabalhos da Comissão de Avaliação do projeto. 

A reunião ficou concluída às 10h30 (hora de Portugal), tendo sido acordado que seria 

partilhado entre as partes, no dia 25/10/2021, o draft deste memorando, para ser 

comentado e tornar-se posteriormente num documento final aprovado por ambas as 

partes, o que foi concretizado e se encontra vertido no presente documento, 

elaborado e datado de 26/10/2021. 
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METODOLOGIA PARA A DELIMITAÇÃO DE ÁREAS DE POVOAMENTOS DE SOBREIRO E /OU AZINHEIRA 

1ª FASE 

 

Foram utilizados os critérios definidos no Decreto-Lei nº 169/2001, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, no Manual de 
procedimentos para aplicação das medidas de proteção ao sobreiro e azinheira e os do 6º Inventário Florestal Nacional. 
 

1. Efetuar a georreferenciação de TODAS as árvores (=< 1 m e >1m); em alternativa poder-se-á fazer a 
georreferenciação das árvores que irão ser afetadas devendo neste caso prolongar-se o levantamento para 
além dos limites das parcelas que constituem os projetos, para efeitos de deteção de prolongamento de 
povoamentos (de fora do perímetro para dentro). Para tal, deverá delimitada uma faixa com 20,0m (offset 
para fora dos limites), sobre a qual incide o levantamento e apenas nas áreas que se considerem como 
potenciais para a continuidade de povoamentos. Encontram-se excluídas deste levantamento adicional as 
zonas onde, nos limites das parcelas, já se encontram identificados povoamentos; 
 

2. Para as árvores com altura> 1m fazem-se medições dos PAP´s (a 1,3 m), agrupando-se de acordo com as 
classes da Tabela 1; 

 PAP Nº total 

Classe 0 = < 1m  

Classe 1 >1 m e < 30 cm de PAP  

Classe 2 >= 30 cm PAP < 80 cm  

Classe 3 >= 80 cm PAP < 130 cm  

Classe 4 >= 130 cm  

Tabela 1 

3. Com base nas medições dos PAP´s as árvores deverão ser agrupadas em 5 classes: 

 PAP Nº árvores mínimo 

Classe 0 =< 1 m (não contam para a definição de povoamento) 

Classe 1 >1 m e < 30 cm de PAP 50 

Classe 2 >= 30 cm PAP < 79 cm 30 

Classe 3 >= 80 cm PAP < 129 cm 20 

Classe 4 >= 130 cm  10 

Tabela 2 

4. Determinar o raio de copa médio fazendo medições no campo ou usando ortofotomapas ou imagens de 
satélite; em alternativa o raio médio poderá ser determinado de acordo com a tabela 3 usando as medições 
do ponto 2; 

PAP (m) Raio (m) 

0,6 2 

0,7 2,5 

0,8 3 

0,9 3,4 

1 3,7 

1,1 4 

1,2 4,3 

1,3 4,6 

1,4 4,8 

1,5 5,1 

1,6 5,3 

1,7 5,5 

1,8 5,8 

1,9 6 

2 6,2 

                                                                                       Tabela 3 
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5. Com base na georreferenciação das árvores (ponto 1) fazer um buffer de 10 m de raio a partir do limite 
exterior da copa de cada árvore (ponto 4); 

6. Agrupar todas as árvores cujos buffers se toquem; isto é, agrupar todas as árvores cujas copas se distanciam 
a menos de 20 metros da copa de qualquer árvore pois de acordo com o Inventário Florestal Nacional para 
que duas áreas ocupadas com árvores possam ser consideradas como constituindo uma única mancha, a 
distância euclidiana mais curta entre as duas tem de ser igual ou inferior a 20 m;  

7. Traçar um polígono que envolva o conjunto das árvores identificadas no ponto 6; 

8. Para cada polígono determinar o PAP médio das árvores (média ponderada); 

9. Com base no PAP MÉDIO de cada polígono, no NÚMERO de árvores nele existente identificar os polígonos 
que reúnem condições para serem classificados como povoamento (com base nas densidades mínimas 
da tabela 3); 

10. Identificar os polígonos com área igual ou inferior a 0,5 ha e, no caso de estruturas lineares, com área 
superior a 0,5 ha e largura igual ou inferior a 20 m: 

a. Excluir aqueles cuja densidade não satisfaça os valores mínimos estabelecidos para serem 
considerados povoamento; 

b. Excluir aqueles cuja densidade satisfaça os valores mínimos estabelecidos para serem considerados 
povoamento mas que não tenham valor ecológico elevado; 

c. Incluir nos povoamentos os polígonos cuja densidade satisfaça os valores mínimos estabelecidos 

para serem considerados povoamento e que tenham valor ecológico elevado; 

11. Em cada polígono que tenha condições para ser considerado povoamento traçar o limite pelas copas; 
chamar a este ficheiro Limite_POVOAMENTO 

12. No entanto, para não haver afetação das raízes (o nº 4 do artigo 17º do DL 169/2001, alterado pelo Decreto-
Lei nº 155/2004, proíbe, em qualquer situação de coberto, qualquer operação que mutile ou danifique 
exemplares de sobreiro ou azinheira, bem como quaisquer ações que conduzam ao seu perecimento ou 
evidente depreciação) deve-se delimitar uma faixa de proteção para além das árvores limítrofes das 
manchas delimitadas como povoamento. O Programa Regional de Ordenamento Florestal estipula que deve 
ser preservada a zona correspondente a duas vezes a projeção das copas das árvores e num raio nunca 
inferior a 4 m (a distância deve ser medida a partir do tronco);  

13. Assim, deverá ser feito um buffer de 2 vezes o raio de copa para o caso de árvores adultas e de 4m para o 
caso de árvores jovens; a este limite de proteção das raízes chamar limite_POVOAMENTO_RAÍZES; 

 

2ª FASE 

1. Apresentar tabelas com indicação das árvores que será necessário abater (em povoamento e isoladas) e das que 
poderão ser afetadas nas raízes, bem como indicação da área de abate e da área de afetação das raízes no caso 
de áreas de povoamento; 

EM POVOAMENTO 

 Área Sobreiros Azinheiras 

 (ha) Adulto Jovem Adulto Jovem 

A - A abater      

B - Com raízes a serem afetadas      

Tabela 4 

 

ISOLADAS 

 Sobreiros Azinheiras 

 Adulto Jovem Adulto Jovem 

A - A abater     
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B - Com raízes a serem afetadas     

Tabela 5 

 

2. Deverão ser incluídos nos povoamentos as estradas florestais, aceiros e arrifes, corta-fogos, faixas de gestão de 
combustível ou clareiras com área menor que 0,5 ha ou largura inferior a 20 m, quando integradas em manchas 
com mais de 0,5 ha e 20 m de largura;  

3. Os limites dos povoamentos não se detêm nos limites das propriedades; 

4. Quando se está em presença de uma formação florestal mista de outras espécies com sobreiro e/ou azinheira, 
deverá ser feita uma estratificação, aplicando-se as disposições atrás indicadas; isto é, mesmo que a espécie 
dominante não seja nem sobreiro nem azinheira, se a densidade de sobreiro e/ou azinheira cumprir o estipulado 
na alínea q) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 169/2001, na sua redação atual, a área é considerada povoamento; 

5. Relativamente ao estado de desenvolvimento considera-se o sobreiro adulto quando atingiu as dimensões que 
permitam a desbóia (PAP > = 70 cm) mesmo que não tenha sido descortiçado; no caso da azinheira, considera-
se como adulta quando tem DAP > = 20 cm (PAP > = 63 cm);  

6. De acordo com o estipulado no Decreto-Lei nº 169/2001, na sua redação atual, apenas é obrigatório fazer-se 
compensação para os casos de abates e/ou danos nas raízes de sobreiro e azinheira em POVOAMENTO;  

7. O requerimento de abate deverá ser apenas para as árvores que será necessário abater, devendo estas serem 
previamente cintadas;  

8. A compensação pelo abate deverá ser feita em termos de área de abate mais a área de afetação de raízes; 

9. A compensação poderá ser feita por: 

- plantação de nova área - deverá ser utilizado um fator de no mínimo 1,25 vezes a área de abate mais a área de 
afetação das raízes; 

- beneficiação  com adensamento de POVOAMENTO - deverá ser utilizado um fator de no mínimo 3 vezes a área de 
abate mais a área de afetação das raízes; 

- beneficiação sem adensamento de POVOAMENTO (para o caso de povoamentos com boa densidade) - deverá ser 
utilizado um fator de no mínimo 5 vezes a área de abate mais a área de afetação das raízes; 

10. A espécie a utilizar na compensação (sobreiro ou azinheira) deverá ser aquela mais afetada pelo abate; 

11. Dado que as metodologias de transplante implicam uma mutilação de copas e raízes, ação proibida pelo nº 4 do 
artigo 17º do Decreto-Lei no 169/2001, de 25 de maio, a operação de transplante não pode ser autorizada e as 
arvores que se pretende transplantar terão de ser incluídas em processo de arranque sujeito à disciplina da 
legislação protecionista do sobreiro e da azinheira;  

12. Todos os ficheiros devem ser elaborados em formato digital vetorial (shape-file) com base no sistema de 
georreferenciação PT-TMo6/ETRS89; 


