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1 - INTRODUÇÃO

Neste documento apresenta-se o Resumo Não Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do
Projecto das Redes de Rega, Drenagem e Viária dos Blocos III, IV, V, e VI do Aproveitamento Hi-
droagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (Lezíria Norte), nos termos do previsto no
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, e na Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril, que estabelecem o
regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).

Neste documento são apresentados os principais aspectos abordados no referido EIA, fundamental-
mente no que concerne aos seguintes itens:

- Justificação e Descrição do Projecto em análise;

- Caracterização do Estado Actual do Ambiente na área afecta ao Projecto;

- Impactes Ambientais decorrentes do Projecto;

- Medidas de Minimização dos impactes ambientais identificados e previstos.

Este Projecto, que se encontra em fase de Estudo Prévio, é da responsabilidade do IHERA - Institu-
to de Hidráulica, Engenharia Rural e Ambiente do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento
Rural e das Pescas, com sede na Avenida Afonso Costa, nº 3, em Lisboa, que funciona também
como a entidade licenciadora.

O EIA foi realizado de Setembro a Novembro de 2001, pela PROCESL - Engenharia Hidráulica e
Ambiental, Ldª. e a equipa de técnicos das diversas especialidades envolvida na sua realização teve
por base elementos bibliográficos (existentes e disponíveis), informações cedidas por diversas enti-
dades públicas e privadas (às quais foram solicitadas informações adicionais) e reconhecimentos e
levantamentos de campo (efectuados na área em estudo).

Neste Resumo Não Técnico apresentam-se sumariamente os resultados dos estudos realizados. Para
obtenção de informações mais detalhadas e/ou pormenorizadas deverá ser consultado o Relatório
Final deste EIA e respectivos Anexos.

2 - LOCALIZAÇÃO

O Projecto objecto do presente EIA localizar-se-á na região de Lisboa e Vale do Tejo de Portugal
Continental, na Lezíria Grande de Vila Franca de Xira, pertencente ao distrito de Lisboa (Figura 1).
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A Lezíria Grande de Vila Franca de Xira é uma faixa de terreno de forma alongada com aproxima-
damente 13 420 hectares, situada a cerca de 25 km de Lisboa, contornada sensivelmente a oeste e a
este pelos rios Tejo e Sorraia e circundada por um dique com cerca de 62 km de desenvolvimento
com a finalidade de a proteger das marés e das inundações daqueles dois rios.

A área de localização do Projecto corresponde sensivelmente à metade norte da Lezíria Grande de
Vila Franca de Xira dividida pela Estrada Nacional N 10 que liga Vila Franca de Xira ao Porto
Alto.

Esta área, designada abreviadamente por Lezíria Norte, possui cerca de 6 620 hectares e localiza-se
maioritariamente na freguesia de Vila Franca de Xira, na margem esquerda do rio Tejo, no sector
nordeste do concelho de Vila Franca de Xira. Apenas uma pequena área (9%) pertence à freguesia
de Vila Nova da Rainha no concelho de Azambuja (Figura 1).

O Projecto não está inserido em áreas consideradas sensíveis segundo a alínea b) do Artigo 2º do
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio.

3 - OBJECTIVOS

Este Projecto enquadra-se no Programa AGRIS, Medida Agricultura e Desenvolvimento Rural dos
Programas Operacionais Regionais, que tem como papel central incentivar uma sólida aliança entre
a agricultura, enquanto actividade produtiva moderna e competitiva, e o desenvolvimento sustentá-
vel dos territórios rurais nas vertentes ambiental, económica e social.

Por outro lado, o Projecto objecto do presente Estudo enquadra-se num Projecto de âmbito alarga-
do, o Aproveitamento Hidroagrícola da Lezíria Grande de Vila Franca de Xira.

A Lezíria Grande de Vila Franca de Xira é uma região com elevados potenciais para o desenvolvi-
mento da actividade agrícola, quer pelos seus solos férteis, quer por se localizar próximo de Lisboa,
e portanto, próximo de grandes mercados.

A área total regada na Lezíria Grande de Vila Franca de Xira (Lezíria Norte e Lezíria Sul) é, ape-
nas, de cerca de 6 400 ha, em parte devido às dificuldades de obtenção de água de boa qualidade
para rega, em quantidade suficiente, e aos problemas de drenagem e de salinidade dos solos.

A água para rega é derivada dos rios Tejo e Sorraia, através de portas existentes no dique, para as
valas de drenagem, desempenhando estas uma dupla função de rega e de drenagem com todos os
inconvenientes que uma situação destas acarreta.

O objectivo do Projecto a que se refere o presente EIA é a separação dos sistemas de rega e drena-
gem, com criação de redes diferenciadas para cada um desses sistemas, incluindo a construção de
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drenagem sub-superficial com vista a diminuir a salinidade dos solos. Pretende-se conseguir água
com qualidade para a rega e maior eficiência na sua distribuição e utilização, e criar um circuito
próprio para as águas de drenagem, de pior qualidade (maior teor de sal), evitando-se assim a sua
mistura com as de rega como acontece actualmente. A concretização destas infraestruturas (rega e
drenagem) associadas à intervenção na rede viária, para suportar uma melhoria substancial da aces-
sibilidade às diferentes parcelas, irão, consequentemente, promover o desenvolvimento agrícola da
região.

Refere-se que a situação actual da área de estudo resultou de algumas intervenções já efectuadas
anteriormente, tendo em vista não só a melhoria dos solos, como a qualidade de água para rega, po-
dendo, por isso, ser considerada uma situação de transição, face aos objectivos finais pretendidos
com este Projecto.

4 - DESCRIÇÃO DO PROJECTO

No sentido de enquadrar o Projecto das Redes de Rega, Drenagem e Viária, dos Blocos III a VI da
Lezíria Norte no conjunto de obras já realizadas para beneficiar a Lezíria de Vila Franca de Xira, e
antes de se proceder à sua descrição, referem-se, de seguida, as empreitadas já realizadas, resultan-
tes de uma série de estudos recentes e que muito contribuíram para a situação actual na Lezíria: a
abertura do Canal Principal de rega em 12,5 km e caminho anexo - este canal atravessa toda a Lezí-
ria Norte, tendo continuidade para sul através da Vala do Mar de Cães; a construção do Esteiro do
Ruivo e da Estação Elevatória do Ruivo, que permitem assegurar a drenagem da Lezíria Norte, no
Inverno; a abertura de cerca de 125 km de valas primárias, secundárias e terciárias de drenagem
bem como a execução de caminhos; a construção da rede de drenagem enterrada no Bloco III
(1 018 ha) e a construção de uma conduta de rega (conduta R3) que irá derivar da futura Estação
Elevatória do Conchoso para beneficiar a parte mais a norte e leste do Bloco II.

Para além destas empreitadas, encontra-se em execução a empreitada de construção de duas condu-
tas de rega, um caminho de apoio e a rede de drenagem enterrada, que permitirá equipar totalmente
os Blocos I e II com as redes de rega, drenagem e viária. A empreitada de construção da derivação,
tomada de água e Estação Elevatória do Conchoso, está em fase de apreciação das propostas, pre-
vendo-se para breve a sua adjudicação e o correspondente início dos trabalhos.

O Projecto das Redes de Rega, Drenagem e Viária, dos Blocos III a VI da Lezíria Norte de Vila
Franca de Xira refere-se, como já mencionado, à reestruturação das infraestruturas de drenagem e
de rega, que passa pela implantação de circuitos diferenciados e à melhoria da rede viária existente,
incluindo a construção de novos caminhos, de forma a melhorar a acessibilidade às diferentes par-
celas.
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•REDE DE REGA

Os trabalhos a executar na Rede de Rega dos Blocos III a VI (Figura 2) envolvem sobretudo
abertura de valas para assentamento de tubagem, num total de cerca de 74 200 m, com o
consequente reaterro, e incluem a construção de duas estações elevatórias, nomeadamente a
Estação Elevatória do Ramalhão (Blocos III e IV) e a Estação Elevatória das Galés (Blocos
V e VI). Juntamente com a rede de rega serão construídos os respectivos órgãos de controlo
e manobra.

Refere-se ainda o projecto de uma linha eléctrica de média voltagem com uma extensão de
cerca de 28 km que alimentará todas as estações elevatórias.

•REDE DE DRENAGEM

A rede de drenagem superficial existente actualmente, já é composta por valas primárias, se-
cundárias e terciárias. O Projecto da Rede de Drenagem dos Blocos em estudo (Figura 3),
visa completar a rede secundária e principalmente a rede terciária, e eventual intervenção
nalgumas valas existentes. No que respeita à drenagem em condutas enterradas, haverá ain-
da que referir a colocação de tubagem, a uma profundidade de 1,20 m, por meio de uma má-
quina que exerce uma pressão mínima sobre os terrenos e sem produzir praticamente altera-
ções significativas na estrutura dos solos (drenagem sub-superficial de cerca de 1 000 km).
Refere-se, novamente, que no Bloco III, esta obra se encontra totalmente finalizada.

•REDE VIÁRIA

A Lezíria já possui uma rede de caminhos suficiente, tratando-se agora de a melhorar e, em
poucos casos, de a complementar com a construção de novos troços com a respectiva drena-
gem associada (Figura 4).

As intervenções previstas nos Blocos em estudo, resumem-se à colocação de um pavimento
de terra batida na generalidade dos caminhos a intervencionar (novos ou existentes), à ex-
cepção do Caminho Rural CR 1, a construir, e dos Caminhos CR 2.3 e CR 2.4, a melhorar,
onde se prevê a colocação de um pavimento betuminoso dado o uso a que são sujeitos.

•PROJECTOS ASSOCIADOS

Consideraram-se como sendo Projectos Associados, os relacionados com os Blocos I e II,
nomeadamente os Projectos das Redes de Rega (em início de construção), Drenagem (em
execução) e Viária (parcialmente executada) destes Blocos e da Estação Elevatória do Con-
choso, a construir.
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Apesar de estarem fora do âmbito deste EIA, destaca-se, no entanto, a inclusão destes pro-
jectos na análise de impactes em alguns descritores do presente Estudo, na medida em que,
por um lado as obras destes Blocos ainda não estão concluídas e por outro lado, os impactes
resultantes estão directamente relacionados com os relativos ao Projecto agora em estudo.
Salienta-se que se considerou, não só os impactes globais resultantes, como se apresentam,
também as correspondentes medidas de minimização por forma a que, quando possível, pos-
sam ainda vir a ser consideradas pelo Dono da Obra.

No Quadro 4.1 apresenta-se uma síntese das obras em execução e em projecto, para cada
bloco considerado.

•FASE DE CONSTRUÇÃO

A localização provável dos estaleiros será em local próximo ao centro da obra. As instala-
ções são usualmente fixas, reduzidas, asseguradas por contentores, existindo também uma
construção precária em madeira, ferramentaria e um refeitório. Todos os componentes serão
removidos no fim das obras, voltando os solos a ter a mesma ocupação que possuíam anteri-
ormente.

Os resíduos resultantes das maquinarias (óleos, gasóleos, etc.) serão recolhidos e acondicio-
nados em recipientes adequados, sendo mais tarde encaminhados para locais adequados no
município onde serão tratados e/ou reciclados. Os resíduos da construção (tábuas, bidões,
ferro, etc.) serão devidamente acondicionados e transportados para um aterro municipal,
onde serão destruídos ou reciclados. Os volumes de terras em excesso serão no global, de
cerca de 200 000 m3.

As terras escavadas poderão ser espalhadas nos terrenos dos agricultores, para nivelamento
ou para reforço do dique de protecção. As mesmas zonas serão utilizadas para deposição de
terras provenientes da construção, da limpeza e revestimento do Canal Principal e da cons-
trução das Estações Elevatórias do Ramalhão e das Galés.

O faseamento das diferentes actividades associadas à fase de construção prevê o lançamento
de empreitadas envolvendo cada uma cerca de 2 000 ha. Espera-se que para cada lote de tra-
balhos referidos, estejam afectos à obra cerca de 73 trabalhadores.

•PROGRAMAÇÃO TEMPORAL

A fase de construção terá uma duração de dois a três anos.

O início de funcionamento do Projecto está previsto para o 2º trimestre de 2005.
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QUADRO 4.1
Situação actual na Lezíria Norte (6 blocos de rega)

BLOCO I
(Projectos Associados)

BLOCO II
(Projectos Associados) BLOCO III BLOCO IV BLOCO V BLOCO VI

REDE DRENAGEM

parcialmente executada, 24 600 m
a reperfilar (em projecto),

Superficial 1 5117 m (em execução) 498 m (em execução) executada
7 073 m a abrir de novo (em pro-

jecto).

parcialmente executada, 7 600 m a
abrir de novo (em projecto).

parcialmente executada, 3 455 m a
abrir de novo.

Sub-superficial 108 km (em execução) 107 km (em execução) executada 362 km (em projecto) 362 km (em projecto) 342 km (em projecto)

REDE DE REGA EM PRESSÃO 18 000 m (em execução) 18 233 m (em execução) 17 000 m (em projecto) 21 200 m (em projecto) 19 000 m (em projecto) 17 000 m (em projecto)

4 200 m existentes a melhorar (em
projecto)

REDE VIÁRIA 1 432 m (em execução) executada 5 965 m existentes a melho-
rar (em projecto) executada

1 400 m a abrir de novo (em pro-
jecto)

parcialmente executada, 1 390 m a
abrir de novo (em projecto)

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS do Conchoso (em execução) do Conchoso (em execução) do Ramalhão (em projecto) do Ramalhão (em projecto) das Galés (em projecto) das Galés (em projecto)
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O tempo de vida útil do Projecto será o de duração dos equipamentos e a fase de desactiva-
ção, não se encontra prevista, uma vez que um Projecto com estas características e dimensão
não será desactivado mas sim remodelado, reabilitado ou ampliado quando tal for necessá-
rio.

5 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO ACTUAL DO AMBIENTE NA ÁREA DE
ESTUDO

Tendo em atenção as características específicas do Projecto, procedeu-se a uma caracterização dos
principais elementos do ambiente das áreas de influência do mesmo, que poderiam eventualmente
ser afectados com algum significado, como resultado da sua execução.

A realização dessa caracterização envolveu a recolha e análise de um conjunto diversificado de da-
dos de base e informações existentes em vários organismos e entidades responsáveis pela sua dis-
ponibilização. A necessidade de complementar a informação recolhida, bem como a circunstância
de se conhecer, com maior pormenor, os dados de natureza local, conduziu à realização de estudos e
trabalhos de campo, nomeadamente, estudos de flora e fauna, caracterização da ocupação do solo,
estudo da paisagem  e levantamento do património.

A caracterização do estado actual do ambiente da área de estudo, que em seguida se apresenta,
constitui uma referência sumária aos diferentes descritores ambientais, pormenorizados no Relató-
rio Final do EIA.

A área de influência do Projecto encontra-se limitada a oeste pelo rio Tejo, a leste pelo rio Sorraia e
a sul pela Estrada Nacional N 10. Apresenta-se como uma vasta planície, sob uma constante in-
fluência das marés, com altitudes a oscilar entre os 0 e os 2 m. O clima caracteriza-se por apresentar
um período chuvoso que se estende de Outubro a Maio, com excesso moderado de água neste perío-
do, e outro, seco, de Junho a Setembro.

 A totalidade da área de estudo possui, globalmente, solos com boas características para o desenvol-
vimento da actividade agrícola, onde assumem particular importância a cultura do milho, beterraba,
tomate, arroz e melão. À actividade agrícola estão associadas grandes infraestruturas destinadas à
condução de águas para rega e drenagem, constituindo a rede de valas e canais existentes. A água
utilizada para rega apresenta, por vezes, valores de salinidade elevados. Verifica-se, também, que os
solos com melhores condições para a agricultura intensiva e menores concentrações de sal ocorrem
a norte, e que os solos de piores características e maiores concentrações de sal se localizam nas zo-
nas sul e sudoeste junto à Estrada Nacional N 10.
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De acordo com os PDM de Vila Franca de Xira e de Azambuja, a totalidade da área de estudo en-
contra-se classificada como Área Agrícola da Lezíria Norte e está incluída em área de Reserva
Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional.

Do ponto de vista ecológico, a área de estudo sente a influência do estuário do Tejo que é conside-
rado a mais importante área húmida de Portugal e uma das mais importantes do mundo. Esta im-
portância está directamente relacionada com a riqueza faunística do local, especialmente no grupo
das aves, mas também de todos os outros grupos animais, destacando-se a importância deste local
para a criação de algumas espécies de peixes. No entanto, a área em análise localiza-se a norte do
estuário do Tejo, não apresentando, desta forma, o significado que poderia ser expectável para as
comunidades faunísticas, até porque se caracteriza por ser uma zona com elevada interferência hu-
mana. Acresce ainda o facto de terem sido identificadas duas unidades florísticas distintas, ambas
com baixo valor, associadas às zonas agrícolas e às valas de água no interior da Lezíria Norte, con-
ferindo, assim, um reduzido valor ecológico à área de estudo. Exceptuam-se, no entanto, as áreas
designadas por “bafordo”, onde se encontram as melhores formações florísticas para toda esta área
da Lezíria Norte, consideradas com unidades de valor conservacionista. É também aqui, que exis-
tem habitats e comunidades faunísticas de grande interesse e sensibilidade.

Entende-se como “bafordo” as áreas compreendidas entre o rio Tejo e o paredão exterior do dique e
que podem, ou não, estar sujeitas à influência das marés. Nalguns locais não existe, estando o rio
em contacto directo com o dique. Tem forma irregular e, por vezes, extensões que permitem a práti-
ca agrícola embora sujeitas a inundação em casos de cheia.

Quanto à qualidade do ar da área de estudo, vários factores, entre os quais se incluem por um lado,
as actividades industriais existentes na envolvente que assumem alguma importância em termos de
emissões e por outro, o rumo predominante dos ventos, podem influenciar a qualidade do ar do lo-
cal em estudo. Contudo, o local e a região envolvente são favoráveis à dispersão de poluentes, por
apresentarem grandes áreas planas.

São estas vastas planícies que, em termos de paisagem, conferem à área de estudo uma grande ex-
pressão ao nível da visibilidade. Considera-se que, globalmente, a Lezíria Norte é uma área de pai-
sagem de média qualidade visual, sobressaindo pontualmente pequenas áreas de elevada qualidade
visual.

Quanto à população, refere-se que a área de estudo é caracterizada por uma densidade populacional
muito reduzida, associada às explorações agrícolas existentes. Na envolvente, as freguesias e as lo-
calidades existentes apresentam características marcadamente rurais, com densidades populacionais
também reduzidas.
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Importa salientar, que a agricultura praticada na Lezíria Norte, desempenha um papel importante no
concelho de Vila Franca de Xira, não só do ponto de vista do trabalho e do emprego, absorvendo
uma parte muito significativa da mão-de-obra concelhio, como em termos de produção de produtos
agrícolas, alargando-se a sua importância à escala regional e nacional.

Ao nível da avaliação do património construído, arquitectónico e arqueológico, não são de assinalar
elementos patrimoniais de importância.

6 - AMBIENTE AFECTADO, ANÁLISE DE IMPACTES E MEDIDAS DE MI-
NIMIZAÇÃO

No EIA procurou-se identificar, prever e avaliar os principais impactes ambientais decorrentes da
execução das infraestruturas previstas, bem como propor medidas minimizadoras daqueles impac-
tes, para cada fase do Projecto, nomeadamente para as fases de construção e exploração. Neste
RNT apresenta-se uma abordagem genérica deste Capítulo.

Globalmente, os impactes associados ao Projecto em estudo apresentam um quadro francamente
positivo, centrando-se sobretudo na fase de exploração, manifestando-se a diferentes níveis, quer di-
rectamente pelas melhorias induzidas na  qualidade da água para rega e nos solos, como mais indi-
rectamente pelas consequências sócio-económicas que daí advêm.

Verifica-se que grande parte dos impactes negativos associados a este Projecto são expectáveis, so-
bretudo, na fase de construção. De facto, a ocorrência de um elevado número de obras implicará
um conjunto de consequências a diversos níveis, especialmente no que se refere à qualidade das
águas subterrâneas e superficiais, aos aspectos paisagísticos e ecológicos, à geologia e aos solos.

Neste enquadramento, na geologia e geomorfologia, solos e ocupação do solo, os impactes na fase
de construção decorrerão das operações de execução de escavações, movimentação e deposição de
terras. Os impactes decorrentes da grande movimentação de terras prevista, sobretudo associada à
construção da rede de drenagem, são pouco significativos, uma vez que grande parte destas terras
serão utilizadas para nivelamento de terrenos dos agricultores. A compactação de solos pela circula-
ção de veículos, maquinaria e instalação de estaleiros, constitui um impacte negativo, pouco signifi-
cativo e temporário.

Ao nível da qualidade da água, as actividades típicas inerentes a esta fase far-se-ão sentir, sobretu-
do, nos canais de drenagem e nos cursos de água nas imediações dos locais intervencionados embo-
ra, genericamente, possam afectar quase toda a área da Lezíria Norte. Os impactes consistem no ris-
co de aumento de alguns poluentes nas águas superficiais, resultado das movimentações de terras,
destruição do coberto vegetal, circulação de viaturas afectas à obra e se não forem promovidas ade-
quadas soluções de drenagem e tratamento de águas residuais, bem como da recolha de resíduos só-
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lidos e líquidos. Estes impactes são negativos, embora pouco significativos e localizados às zonas
de construção, sendo francamente minimizáveis, e alguns mesmo evitáveis, pela adopção, em obra,
das medidas de boa prática de gestão ambiental. Por outro lado, nas águas subterrâneas poderão
ocorrer efeitos no aumento dos riscos de poluição, mas de significado reduzido.

Salientam-se ainda, os impactes decorrentes desta fase, na flora e na fauna, com origem nas dife-
rentes actividades de construção, designadamente a instalação do estaleiro, a construção das redes
de rega, viária e de drenagem, o revestimento do Canal Principal, a construção das Estações Eleva-
tórias do Ramalhão e das Galés e a construção da linha de média tensão de alimentação às estações
elevatórias. Estes impactes são pouco significativos, face ao baixo valor conservacionista das for-
mações florísticas ocorrentes na área de estudo e uma vez que não são previsíveis afectações signi-
ficativas das comunidades faunísticas existentes, já de si pouco importantes. Também os impactes
com origem no revestimento do Canal Principal poderão, se não forem adoptadas precauções ade-
quadas, ser negativos e significativos, uma vez que este canal suporta diversas espécies de peixes
(pimpão, carpa e enguia, como mais comuns), sendo também utilizado por diferentes espécies de
aves de cariz ripícola ou ribeirinho (como a garça boeira e, muito mais raramente, a garça real), su-
portando anfíbios répteis e, em menor escala, mamíferos. Deste modo, a intervenção planeada irá
provocar afectações em toda esta comunidade, sendo importante prever a metodologia a utilizar
para o esvaziamento do canal.

Finalmente, importa referir os impactes na paisagem, que nesta fase de obra, consistem numa certa
desorganização do espaço e diminuição da qualidade visual provocados por elementos estranhos à
paisagem e na redução da visibilidade, devido ao aumento de poeiras no ar. Com excepção das in-
tervenções no Canal Principal, da construção das estações elevatórias e da linha de média tensão,
onde o impacte pode ser mais significativo, devido à reduzida capacidade de absorção visual da área
em que se inserem, considera-se que o Projecto gera reduzidos conflitos visuais, sobretudo porque
as áreas onde decorrerão grande parte das intervenções apresentam médio valor paisagístico, o nú-
mero, a proximidade e a frequência dos observadores são reduzidos e os impactes têm um carácter
temporário.

Não se esperam afectações da produtividade agrícola na fase de construção, uma vez que o planea-
mento das actividades tem em conta a não interferência com as culturas.

Tal como já referido, é na fase de exploração que se verificam os principais impactes positivos do
Projecto, manifestando-se a diferentes níveis, e os impactes negativos potencialmente ocorrentes
consideram-se pouco significativos.

De facto, preconizam-se impactes positivos significativos e muito significativos na qualidade da
água, decorrentes da futura utilização para rega de uma água com qualidade substancialmente me-
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lhor da utilizada actualmente, resultado quer do novo local previsto de captação, quer da separação
das redes de rega e drenagem, o que se traduz na não utilização para rega de águas de drenagem,
como acontece actualmente. Salienta-se, também, a melhoria da qualidade da água para rega no tro-
ço final do rio Sorraia, como resultado de se diminuir muito significativamente a drenagem das
águas da Lezíria Norte para este rio.

Os impactes nos solos da Lezíria Norte também são claramente positivos, resultado da instalação da
rede de drenagem superficial e sub-superficial e da rede de rega, que conduz a uma maior disponi-
bilidade para rega de água em quantidade e qualidade e a uma melhoria significativa dos solos ac-
tuais, pela diminuição da salinidade induzida, melhorando o seu potencial agrícola. Estes impactes
são muito significativos e de magnitude elevada.

Nesta fase, o novo sistema de drenagem, ao eliminar o problema do encharcamento dos solos, per-
mitirá incremento de sistemas mais centrados na produção de hortícolas através da rotação de cultu-
ras. Este aspecto constitui um impacte positivo e significativo, uma vez que sem diminuir significa-
tivamente a quantidade de culturas que actualmente se cultivam na Lezíria, aumenta substancial-
mente a área das culturas hortícolas e de beterraba sacarina. Em termos de ocupação do solo apenas
a construção das Estações Elevatórias do Ramalhão e das Galés se traduz numa ocupação irreversí-
vel de solo, mas numa proporção pouco significativa, traduzindo-se num impacte sem importância.

Salienta-se que a implementação do Projecto permitirá um aumento de emprego especializado, das
necessidades globais de trabalho indiferenciado, bem como a sua melhor distribuição ao longo do
ano e o aumento do emprego permanente não especializado. Estes impactes são muito significati-
vos, de âmbito local e regional.

Também os resultados expectáveis em termos do aumento do volume de produção, sobretudo ao ní-
vel das hortícolas e da beterraba sacarina, constituem um impacte positivo, muito significativo e de
âmbito regional.

Como potenciais impactes negativos tem-se os associados à descarga no rio Tejo, através do esteiro
do Ruivo, resultando numa qualidade mais degradada que actualmente, sobretudo em termos de
maior teor em sais, concentrações de nutrientes e fitofármacos. Refere-se que, actualmente, nesta
estação elevatória, já se efectua a descarga de grande parte dos caudais drenados da Lezíria Norte, e
que, no futuro, em condições normais, servirá para a totalidade da descarga destes caudais. O im-
pacte resultante, apesar de dificilmente quantificável, considera-se pouco significativo, na medida
em que estes caudais correspondem a uma ínfima parcela dos caudais do rio Tejo. O mesmo se pode
dizer relativamente ao impacte associado à extracção de água exclusivamente através de uma capta-
ção localizada na zona norte da Lezíria, e que em termos quantitativos, será insignificante.
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Em termos hidrogeológicos, os impactes negativos estão directamente relacionados com a activida-
de agrícola propriamente dita, havendo no domínio da geologia uma contínua modificação da mor-
fologia dos solos, acompanhada por uma eventual alteração da qualidade das águas subterrâneas.
No entanto, a propagação dos poluentes será diminuta em virtude da espessa camada de lodos em
profundidade. Deste modo, tendo também em conta que actualmente já é praticada uma intensa
agricultura na área em estudo, os impactes do Projecto são pouco significativos e minimizáveis pela
adopção de técnicas agrícolas adequadas.

Nesta fase, os impactes na flora são considerados pouco significativos, e consequência de alguns
dos impactes decorrentes da fase de construção, como é o caso da destruição do coberto vegetal
pela construção das infraestruturas previstas. Salienta-se que para a fauna, a existência de uma nova
linha aérea de transporte de energia na área poderá vir a induzir conflitos pontuais com alguns gru-
pos de aves, podendo provocar impactes negativos que, à partida não se esperam significativos. Im-
portará, todavia, seguir o sistema através de um acompanhamento.

Também na paisagem os impactes são pouco significativos face ao pouco significado dos elementos
a introduzir e ao facto de consistirem uma continuidade das intrusões já existentes.

Relativamente às outras componentes do ambiente, nomeadamente no clima, qualidade do ar, ambi-
ente sonoro e património, não se esperam impactes negativos significativos quer na fase de constru-
ção, quer na fase de exploração.

7 - MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL

Algumas componentes ambientais deverão ser alvo de monitorização, dados os impactes previstos
pela implementação do Projecto em causa, e algumas lacunas de informação identificadas.

Os programas de monitorização deverão ser iniciados numa fase anterior à de exploração do Pro-
jecto devendo incidir nos aspectos de qualidade das águas superficiais, subterrâneas, solos e, embo-
ra a um nível distinto, ecologia.

As medidas propostas no âmbito da monitorização incluem a realização de análises para caracteri-
zação da qualidade das águas superficiais e a avaliação regular dos resultados obtidos. A realização
das análises deve iniciar-se antes de intervenções significativas no âmbito do Projecto (situação ac-
tual) e prosseguir posteriormente, podendo os  programas de monitorização ser reajustados à reali-
dade traduzida pelos resultados que forem sendo obtidos. Propõe-se a realização de dois programas
reduzidos para caracterização da qualidade da água, um no local da Captação do Conchoso, para
conhecimento da qualidade efectiva da água a captar e outro no esteiro do Ruivo, junto à foz, para
avaliação da qualidade da água de drenagem descarregada no rio Tejo.
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A necessidade de monitorização das águas subterrâneas, visa controlar atempadamente qualquer
alteração ocasionada por situações de derrames acidentais e/ou de introdução de elevadas concen-
trações de produtos contaminantes no solo. Recomenda-se neste caso, o recurso às captações da
EPAL, devendo incluir, para além da determinação dos parâmetros físico-químicos usualmente
efectuados, a detecção de fertilizantes e fitofármacos, e um controlo dos níveis da água. Saliente-se
que deverá ser efectuada uma primeira campanha antes do início da exploração do Projecto que
permita estabelecer uma correcta caracterização da situação actual.

Para os solos, recomenda-se a instalação de uma rede fixa de locais para monitorização da eficiên-
cia do sistema de irrigação no processo de dessalinização dos solos, permitindo também dar conti-
nuidade aos trabalhos de investigação e experimentação já efectuados na Lezíria.

A monitorização ao nível da ecologia, envolve uma campanha de amostragem da possível mortali-
dade de aves junto a nova linha de distribuição a implantar na área. De facto, e ainda que não se
prevejam impactes com significado, dada a proximidade a uma área rica em aves com importância
conservacionista (Reserva Natural do Estuário do Tejo), nomeadamente aves zonas húmidas, é
aconselhável confirmar da não ocorrência de mortalidades associadas à nova linha. Revela-se ainda
importante, o estabelecimento de uma monitorização das actividades desenvolvidas pelos agriculto-
res, nomeadamente no que diz respeito à quantidade de fertilizantes utilizados e às intervenções nas
margens e leito. A divulgação das medidas agro-ambientais junto da população agrícola irá certa-
mente contribuir para a preservação e conservação dos corredores fluviais e das suas componentes.

Salienta-se a necessidade de se efectuar um correcto acompanhamento ambiental das obras pre-
vistas, que permitirá, também, a identificação em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e
eventual correcção das medidas identificadas e adoptadas.

NOTA FINAL

Os impactes na fase de construção, que se revelam como os mais importantes, são significativa-
mente reduzidos pela adopção das medidas de minimização propostas. Deverá, também, e tal como
proposto, ser efectuado um acompanhamento ambiental da obra por forma a que essas medidas mi-
nimizadoras sejam devidamente executadas. Fundamental também para o bom sucesso do Projecto
é a implementação do Programa de Monitorização proposto, de forma a avaliar os reais impactes da
sua exploração e a definir medidas da boa gestão do empreendimento que permitam o controlo e
diminuição dos impactes a ele associados. Por outro lado, uma correcta monitorização permitirá um
conhecimento mais aprofundado do ambiente envolvente, que servirá de base para a definição de
futuros projectos a implementar na zona.
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