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1 - INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Sumário Executivo do Relatório de Conformidade Ambiental do
Projecto de Execução (RECAPE) relativo ao Projecto “Blocos de Rega de Ferreira e Valbom”.
De acordo com a legislação vigente, o RECAPE é o documento que demonstra o cabal cumprimento das condições impostas pela Declaração de Impacte Ambiental (DIA) permitindo, assim, verificar que as premissas associadas à aprovação, condicionada, de determinado projecto, que tenha sido
submetido a processo de AIA em fase anterior a Projecto de Execução (PE), se cumprem.
O documento com os objectivos do RECAPE, deverá confirmar, por um lado, que as medidas propostas para observação ao nível do Projecto de Execução estão, efectivamente, garantidas e, por
outro lado, que as medidas a serem observadas em obra e exploração, têm garantias de aplicação e
eficácia na minimização dos impactes identificados.
O RECAPE a que se refere o presente Sumário Executivo foi elaborado pela PROCESL,
Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda.

2 - ANTECEDENTES
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) deste Projecto foi realizado em Fase de Estudo Prévio pela
PROCESL - Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda.
O Processo de AIA decorreu entre 2007/03/29, quando o processo deu entrada na Agência Portuguesa do Ambiente, e 2007/10/31, data em que foi emitida a respectiva Declaração de Impacte
Ambiental (DIA).
Decorridas as diversas fases previstas no procedimento de AIA, nomeadamente a fase de apreciação
técnica do EIA e respectivo aditamento por parte da Comissão de Avaliação (CA) e o processo de
participação pública, foi emitido pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do
Desenvolvimento Regional (MAOTDR), a 31 de Outubro de 2007, uma DIA com parecer final
favorável à Alternativa 2, condicionado ao cumprimento das medidas propostas no EIA, e aceites
pela CA, e dos requisitos especificados no Capítulo 4 do presente documento.
O Projecto que agora se avalia inclui já as solicitações e condicionamentos impostos na Declaração
de Impacte Ambiental mencionada.
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3 - BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O Projecto dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom enquadra-se no Subsistema de Rega de
Alqueva, estando integrado no Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva (EFMA). Localizase na margem direita do rio Guadiana, no Baixo Alentejo, distrito de Beja, na envolvente da povoação de Ferreira do Alentejo. A área de estudo insere-se no concelho de Ferreira do Alentejo, sendo
abrangidas pelo Projecto as freguesias de Ferreira do Alentejo, Peroguarda e Alfundão (Figura 1).
As manchas de rega a beneficiar compreendem um total de 5001 ha e são compostas por três blocos
de rega: Ferreira, Valbom e Figueirinha. O abastecimento da rede de rega será garantido pelo reservatório de Ferreira, com água aduzida pelo canal Pisão-Roxo, a partir da albufeira do Pisão.
A estação elevatória (EE) a jusante do reservatório de Ferreira, com dois escalões de bombagem, irá
pressurizar duas redes independentes, a rede do bloco de Valbom e a rede do bloco de Figueirinha,
enquanto que o bloco de rega de Ferreira será abastecido por gravidade.
O Projecto de Execução da obra em causa, encontra-se dividido de acordo com o apresentado
seguidamente (Figura 2):
- Rede de rega: com um desenvolvimento total de cerca de 86,3 km de condutas, das quais
34,5% são em ferro fundido dúctil (FFD) e 65,5 % em polietileno de alta densidade (PEAD).
A densidade da rede de rega é 60 m/ha, com diâmetros que variam entre 90 e 1800 mm;
- Rede de drenagem: constituída por 5 valas, que coincidem com linhas de água, perfazendo
cerca de 16 km. Nesta extensão estão previstos apenas trabalhos de limpeza;
- Rede viária: beneficiação de 17 caminhos, com um desenvolvimento total da ordem de 36
km, todos já existentes;
- Estações Elevatórias: uma estação elevatória (Ferreira), com dois patamares de elevação,
para permitir o abastecimento em pressão dos sub-blocos de Valbom e Figueirinha.
Na passagem de Estudo Prévio a Projecto de Execução verificaram-se alterações resultantes, não só
das condicionantes constantes na DIA, como também de ajustamentos por motivos técnicos, socioeconómicos (cadastro) ou de ordenamento do território que se reflectiram, fundamentalmente, na
relocalização de hidrantes, em correcções do traçado da rede de rega e na redução da área a beneficiar (de 5 118 ha em Estudo Prévio, para 5 001 ha em Projecto de Execução) - Quadro 2.4.
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QUADRO 1
Principais diferenças entre Estudo Prévio e Projecto de Execução
COMPONENTE

ESTUDO
PRÉVIO

PROJECTO DE
EXECUÇÃO

Área a Beneficiar

5 118 ha

5 001 ha

Foram excluídas pequenas parcelas em fase de Projecto de Execução por motivo das condicionantes do Projecto (traçado IP8, perímetro de protecção a captações, ampliação de
pedreira, entre outros).

PRINCIPAIS DIFERENÇAS

Rede de Rega

93 801 m

86 318 m

Bloco de Valbom:
- alteração da actual conduta principal (CP) no seu traçado entre as condutas C1 e C5
(actual C4).
Bloco de Ferreira:
- alteração do traçado no troço terminal da conduta C4 (actual C3);
- eliminada a conduta C6, depois de se verificar, em sede de EIA, que o seu traçado intersectava a área central do sítio arqueológico de Porto Torrão (a actual conduta C4 passa a
incorporar o traçado da antiga C6 a norte do povoado);
- alteração das condutas C8 e C9 (actual C6).
Bloco de Figueirinha:
- desenvolvimento de uma nova conduta, actual C8;
- do traçado da conduta principal (CP), entre as condutas C4 e C5 (actual C7).

Rede Viária

38 860 m

35 612 m

O número de caminhos manteve-se (17), enquanto o comprimento a melhorar total é
menor do que o proposto em Estudo Prévio (menos 3 248 m).

Rede de Drenagem

15 950 m

15 950 m

Nenhuma

Estação Elevatória

2,221 m3/s

2,044 m3/s

Nenhuma

A exclusão de algumas zonas dos blocos de rega, tais como os perímetros de protecção intermédios
e imediatos das captações municipais e área da ampliação da pedreira da Figueirinha, resultaram na
anulação dos impactes relacionados. No caso da alteração do traçado das condutas verifica-se que
as diferenças resultantes da passagem de Estudo Prévio a Projecto de Execução não induzem impactes superiores aos considerados em Estudo Prévio. Ao invés, verifica-se uma diminuição significativa dos impactes gerados nas alterações, que decorreram especificamente de questões patrimoniais,
nomeadamente na zona do povoado calcolítico de Porto Torrão.
O proponente do Projecto e Dono da Obra é a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A.
A EDIA, S.A. é responsável directa pela concepção e construção do Projecto. O Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas (MADRP) designará, posteriormente, a entidade
responsável pela gestão e exploração do aproveitamento hidroagrícola.
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Figura 2 - Apresentação do projecto

Blocos de Rega de Ferreira e Valbom
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
Sumário Executivo

4 - CONTEÚDO DA DIA
A Declaração de Impacte Ambiental emitida foi a seguinte:
“1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambienta1 (AIA) relativa
ao procedimento de AIA do projecto "Blocos de Rega de Ferreira e Valbom", em fase de
Estudo Prévio, emito Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à Alternativa 2
condicionada:
a) à compatibilização do Projecto com o lanço do IP8 que coincide com a área do Projecto;
b) à compatibilização do Projecto com as infra-estruturas das Redes de Muito Alta, Alta e
Média Tensão que atravessam a área do Projecto;
c) à exclusão da área que consta do pedido de ampliação da pedreira denominada Figueirinha, com o n.º 6194 na lista da Direcção Regional da Economia do Alentejo, caso esta
não tenha sido excluída da área a regar;
d) à salvaguarda do desenvolvimento da exploração dos recursos geológicos que poderá
ocorrer na área do contracto de prospecção e pesquisa n.º MNPP 00507- MAEPA Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda., cuja área é parcialmente interceptada
pelo Projecto;
e) à exclusão dos Blocos de Rega da área afecta a zona de protecção imediata e intermédia
dos Perímetros de Protecção das Captações Pardieiro CP2, Monte Novo de Valbom,
Morgada SAI, Pereiro JK8, Palmeira JK2, poço Reguengo, propostos pela Câmara
Municipal de Ferreira do Alentejo com eventuais alterações estabelecidas pela CCDR
Alentejo;
f) ao desvio da conduta C5 que atravessa a área central do sítio arqueológico do povoado
do Porto Torrão (30) e do caminho a repor junto da Horta do Porto Torrão de modo a
contornar os limites do povoado;
g) à alteração do traçado da conduta principal que atravessa a área Sul do povoado do
Porto Torrão (30), caso, em função dos resultados obtidos na sua delimitação, se confirme que a conduta efectivamente o atravessa;
h) ao cumprimento integral das medidas de minimização, bem como de outros aspectos, dos
elementos a apresentar no RECAPE e dos planos de monitorização, constantes e discriminados no anexo a presente DIA.
2. As medidas a concretizar na fase de obra deverão ser integradas no Caderno de Encargos
da obra.
3. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com a presente DIA deverá ser
efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos do Artigo 28º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de
3 de Maio, previamente a emissão, pela entidade competente, da autorização do Projecto de
Execução.
35707se_b

7/19

Blocos de Rega de Ferreira e Valbom
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
Sumário Executivo

4. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, de forma a
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto.
5. Os Relatórios de Monitorização deverão ser apresentados a Autoridade de AIA, respeitando a estrutura prevista no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.
6. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se, decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respectivo
projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo.
31 de Outubro de 2007”

5 - CONFORMIDADE COM A DIA
Como referenciado anteriormente, as medidas de minimização propostas a nível da DIA são aplicáveis em diferentes fases do processo, nomeadamente: fase de projecto, fase de construção, fase de
exploração e fase de desactivação.
Assim, as medidas de minimização aplicáveis à fase de concepção do Projecto de Execução foram
analisadas e foi verificado o seu efectivo cumprimento.
Em relação à condicionante a) a análise efectuada em RECAPE permitiu verificar que o traçado
disponibilizado pela Estradas de Portugal (EP), S.A. foi considerado no desenvolvimento do Projecto de Execução dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. No entanto, o processo de concurso do
IP8 prevê estudos complementares que implicarão, seguramente, alterações ao traçado existente. No
intuito de garantir a possibilidade de articulação e compatibilização futura, a EDIA disponibilizou à
EP, os elementos de projecto das infra-estruturas hidroagrícolas em questão, para que os mesmos
venham a ser considerados aquando do desenvolvimento dos estudos viários inerentes.
Relativamente à condicionante b) foram solicitados à REN e à EDP, entidades responsáveis pela
gestão das redes eléctricas presentes na área dos Blocos de Rega, pareceres que atestem sobre o
cumprimento da condicionante imposta ao Projecto de Execução. De acordo com o parecer da EDP,
não existe qualquer aspecto relevante que possa condicionar a concretização do Projecto de Execução dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom, verificando-se que as infra-estruturas previstas não
interferem com os apoios das linhas.
No que se refere à condicionante c) verifica-se que a configuração dos Blocos de Rega de Ferreira
e Valbom exclui totalmente a área da pedreira denominada Figueirinha (n.º 6194) e quase a totalidade da área que consta do pedido de ampliação (exceptua-se uma pequena fracção). Verifica-se
que a fracção dos Blocos de Rega não excluída corresponde a parte de uma parcela, na extremidade
35707se_b
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leste da área de ampliação da pedreira a qual, apesar de constar no pedido de licenciamento para
ampliação, não integra a área de lavra da pedreira, conforme consta no EIA do projecto de ampliação da pedreira. Assim o Projecto de regadio será compatível com os usos previstos para aquela
zona de possível ampliação. A área já excluída dos Blocos de Rega permite a compatibilização dos
dois projectos e, uma vez salvaguardados os interesses das partes envolvidas, não se considera
necessária a exclusão da pequena fracção referida.
Relativamente à condicionante d), de acordo com a informação disponibilizada pela DirecçãoGeral de Energia e Geologia (DGEG), verifica-se a sobreposição da extremidade SE da área do contrato de prospecção e pesquisa n.º MNPP 00507- MAEPA - Empreendimentos Mineiros e Participações, Lda. com a extremidade SW da área do Projecto dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom.
Uma vez que a acção de regadio não inviabiliza a prospecção e pesquisa de minérios, e o facto de se
tratar de uma reduzida área na extremidade de ambos os projectos, considera-se não existir incompatibilidade. Salienta-se ainda que a área do contrato corresponde, na sua grande maioria, a áreas de
regadio já implementado (Infra-estrutura 12 do EFMA e perímetro de rega de Odivelas), não tendo
sido verificada qualquer tipo de incompatibilidade até à data.
Quanto à condicionante e) verifica-se a conformidade do Projecto de Execução com a DIA dado
que a configuração dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom exclui a área afecta às zonas de protecção imediata e intermédia dos perímetros de protecção das captações CP1 - Monte Novo de Valbom, CP2 - Pardieiro, JK2 - Palmeira, P - Poço Reguengo, SA1 – Morgada e JK8 - Pereiro.
No que respeita à condicionante f) também se verifica a conformidade do Projecto de Execução
com a DIA, uma vez que as infra-estruturas que atravessavam, no Estudo Prévio, a área do sítio
arqueológico do povoado do Porto Torrão (30) sofreram alterações. Verifica-se que o traçado da
antiga conduta C61 foi eliminado, passando a actual conduta C4, que contorna a área de dispersão
de materiais a Este e a Norte, a incorporar o traçado da conduta C6 a Norte do povoado. Verifica-se
também que não está prevista a beneficiação do caminho na área coincidente com a mancha de dispersão de materiais.
Em relação à condicionante g), no desenvolvimento a Projecto de Execução não foi possível alterar
o traçado da Conduta Principal. As condicionantes que inviabilizaram esta alteração relacionam-se
com questões técnicas, socioeconómicas (cadastrais) e de ordenamento do território.

1

A conduta a que se refere esta condicionante será a conduta C6 e não a C5 (em fase de Estudo Prévio a conduta C5
não atravessava a área central do sítio arqueológico).
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Os condicionalismos técnicos que impediram o ajuste do traçado relacionam-se com as especificidades desta infraestrutura. Trata-se de uma conduta, em ferro fundido dúctil DN 1200 (FFD1200),
em baixa pressão (conduta gravítica), que não admite raios de curvatura muito acentuados.
Por outro lado, as boas práticas relativas ao traçado de condutas que beneficiarão mais do que um
proprietário implicam que estas infraestruturas se localizem, de preferência, ao longo dos limites
cadastrais. De resto, este pressuposto tem sido sistematicamente verificado com a DGADR, entidade licenciadora dos aproveitamentos hidroagrícolas que, como tal, procede à aprovação de projectos
da rede secundária do EFMA, como é o presente caso. Neste caso, também a conduta em apreço
obedece a este requisito.
Finalmente, também o ordenamento do território condicionou o seu traçado. A Sul desta conduta
está a ser edificada uma urbanização. Assim, por questões de segurança, esta infra-estrutura não
poderia ser implementada na envolvente directa desta edificação. Por outro lado, a conduta também
não poderá seguir junto à E.N. 259, dado que é obrigatório manter um afastamento mínimo de 20
metros em relação a Estradas Nacionais. Para respeitar essa distância, verificou-se que o traçado iria
colidir com uma área de serviço e um parque de sucata.
Tendo em consideração a restante infra-estruturação (totalmente alheia ao EFMA) já existente na
área e ponderado este conjunto de restrições com o eventual impacte gerado sobre o sítio do Porto
Torrão (prevê-se uma afectação máxima, linear, de cerca de 0,25 ha - aproximadamente 0,33% da
área do povoado), parece ser defensável a manutenção do traçado da Conduta Principal. Por outro
lado, a minimização dos impactes gerados pela Conduta Principal no sítio, através de recurso a
escavação arqueológica deverá constituir a medida adequada para este impacte.
No desenvolvimento do Projecto de Execução foi necessário alterar o traçado da actual conduta C6
(designada no Estudo Prévio como conduta C9), que subiu, passando a atravessar a Sul a área delimitada para o povoado do Porto Torrão. A justificação da empresa projectista, que levou à definição
da solução adoptada em Projecto de Execução, é apresentada no Anexo II do RECAPE e menciona
várias condicionantes existentes que implicaram o afastamento da conduta C9 para Norte, nomeadamente o afastamento mínimo de 20 m em relação à Estrada Nacional, a interferência com o parque de sucata já referido, a existência de postes de linhas eléctricas e telefónicas e a minimização do
abate de árvores. Salienta-se ainda que a solução apresentada permite um melhor abastecimento às
unidades de rega, dado que a localização dos hidrantes é mais favorável por se situarem em pontos
centrais da parcela e de maior altimetria, uma vez que esta rede de rega é gravítica.
De salientar, no entanto, que a alteração desta infra-estrutura não implica a afectação de qualquer
área de maior concentração de materiais arqueológicos do povoado do Porto Torrão, identificadas
nas prospecções arqueológicas realizadas no âmbito do RECAPE. No entanto, como o traçado desta
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conduta se encontra no interior da área delimitada do povoado do Porto Torrão, está previsto garantir de forma rigorosa os procedimentos de salvaguarda (registo e escavação) em fase prévia à obra.
Em síntese, verifica-se que o Projecto de Execução se encontra conforme a DIA, sendo devidamente justificadas as situações em que não foi possível verificar essa conformidade.
As medidas de minimização relativas à fase de obra/construção, apenas poderão ser acauteladas,
não sendo possível verificar o seu efectivo cumprimento. A conformidade do Projecto de Execução
com as medidas definidas pela DIA para a fase de construção, é garantida pelo Sistema de Gestão
Ambiental (SGA) da Empreitada de Construção dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom. O SGA
integra o Caderno de Encargos da Empreitada, e uma das suas funções é vincular contratualmente o
Empreiteiro ao cumprimento das medidas preconizadas pela DIA para a fase de construção.
O cumprimento, por parte do Empreiteiro, das medidas dispostas no SGA será verificado pelo Dono
de Obra (EDIA), através dos mecanismos normais de fiscalização e acompanhamento ambiental.
Quanto às medidas de minimização relativas à fase de exploração, de acordo com o regime jurídico
dos aproveitamentos hidroagrícolas, a exploração da rede secundária de rega será da responsabilidade da entidade gestora do aproveitamento hidroagrícola, a designar pelo MADRP. Neste contexto, também a implementação das medidas de minimização, relativas à fase de exploração, serão da
responsabilidade da entidade gestora dos Blocos de Rega, pelo que a verificação da conformidade
do Projecto de Execução, relativamente a estas medidas, não é aplicável.
Refere-se contudo, que a responsabilidade da entidade gestora na implementação destas medidas
poderá ser partilhada com outras entidades, tal como definido no Programa de Gestão Ambiental
(PGA) do EFMA, nomeadamente:
- Associações de Regantes;
- Centro Operacional das Tecnologias de Regadio (COTR);
- Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Alentejo (CCDR);
- Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), ex-Instituto de Desenvolvimento Rural e Hidráulica (IDRHa);
- EDIA;
- Instituto da Água (INAG).
A fase de desactivação será da responsabilidade da entidade que vier a ficar responsável pela
desactivação do Projecto.
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6 - RESUMO DAS MEDIDAS MINIMIZADORAS PROPOSTAS
O EIA apresentado, bem como o anexo da DIA emitida, consideram várias medidas de minimização
que deverão ser verificadas para garantir a redução da importância dos impactes ambientais previstos.
Estas apresentam-se directamente associadas a três fases particularmente importantes do Projecto: a
fase de Projecto de Execução (aqui entendida como a Concepção do Projecto), a fase de construção (que deverá ser enquadrada dentro do Caderno de Encargos da empreitada, peça do Projecto de
Execução), a fase de exploração e a fase de desactivação.
Assim, e a nível das medidas a assumir na elaboração do Projecto de Execução, entendendo-se
aqui as relacionadas com a própria concepção do Projecto, verifica-se que as imposições da DIA
incidem essencialmente no seguinte:
- compatibilização do Projecto com infraestruturas existentes ou previstas;
- ajuste de infraestruturas da obra de forma a compatibilizar as mesmas com a salvaguarda das
ocorrências patrimoniais identificadas, nomeadamente a ocorrência 30 (povoado do Porto
Torrão);
- reavaliação em campo das situações arqueológicas que implicam escavações e/ou sondagens.
Em termos de Fase de Construção/Obra, as preocupações fundamentais centram-se nos seguintes
aspectos:
- Elaboração de um Plano de Obra, onde conste o planeamento da execução de todos os
aspectos da obra e as medidas de minimização a executar/implementar aquando da sua realização;
- Realização de acções de formação e sensibilização ambiental a todos os trabalhadores no
início da fase de obra;
- Realização de acções de informação/divulgação do Projecto, através das autarquias e Juntas
de Freguesia, para minimização das afectações da população local;
- Sinalização dos locais a intervencionar, por forma a minimizar a área afectada. Deverá ser
evitada a remoção do coberto vegetal e o abate de árvores, sobretudo quando se tratarem de
quercíneas, ao mínimo e indispensável;
- Respeitar as Condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e deposição
de inertes;
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- Implementação de medidas adequadas na gestão de resíduos em obra;
- Implementação de medidas específicas, nomeadamente ao nível da geologia, recursos hídricos, ecologia, paisagem, solos, socioeconomia e património.
- Recuperação das áreas intervencionadas logo após a conclusão dos trabalhos de construção.
No que se refere à Fase de Exploração, as medidas de minimização prendem-se com os seguintes
aspectos:
- Implementar, na área afecta ao Bloco de Rega, um código de boas práticas agrícolas, validado por entidades competentes, que contemple, entre outros, aspectos relacionados com a
conservação do solo e da água;
- Adoptar medidas que minimizem/ evitem os impactes ambientais decorrentes da actividade
agrícola;
- Concretizar acções de divulgação e de formação aos agricultores beneficiários;
- Manter um sistema de registo com informação relativa ao perímetro de rega;
- Elaborar cartografia, relativa à aptidão dos solos para os diferentes sistemas de rega possíveis. Esta cartografia deve ser incluída no boletim de rega a distribuir pelos agricultores.
No que se refere à Fase de Desactivação, as medidas de minimização prendem-se com a elaboração de um plano de desactivação pormenorizado com o objectivo de requalificar a área de implantação das infra-estruturas construídas.
Estas são algumas das medidas mais importantes que resumem as orientações da DIA.

7 - ELEMENTOS A APRESENTAR NO RECAPE
Na realização do RECAPE foram apresentados os seguintes elementos:
- Indicação dos movimentos de terras estimados para a realização do Projecto e apresentação
da respectiva avaliação de impactes;
- Levantamento dos usos da água associados aos pontos de água para os quais, ao nível de
Estudo Prévio, não foi possível saber essa informação;
- Levantamento de campo das fontes de poluição existentes na área dos Blocos de Rega;
- Levantamento das barragens existentes na área dos Blocos de Rega e sua caracterização;
- Projecto de Requalificação da Vegetação Ripícola;
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- Plano de Delimitação e Classificação dos povoamentos, núcleos e exemplares significativos
de azinheiras e sobreiros na área do projecto.
- Pormenorização dos Planos de Monitorização (ver Capítulo seguinte).
No âmbito do desenvolvimento do RECAPE foram ainda apresentados os seguintes estudos:
- Estudo de Património, resultante das prospecções arqueológicas sistemáticas no corredor de
implantação das condutas dos Blocos de Rega (aproximadamente 63,5 km de extensão) e da
relocalização de 70 ocorrências patrimoniais;
- Cartografia, relativa à aptidão dos solos para os diferentes sistemas de rega possíveis.
Relativamente ao Projecto de Integração Paisagística adaptado à fase de Projecto de Execução solicitado na DIA refere-se que a única infra-estrutura, não preexistente, que ficará visível na fase de
exploração e que, portanto, necessita de integração paisagística, será a EE de Ferreira, cujos trabalhos relacionados o Projecto de Execução já contempla.
Relativamente aos elementos solicitados na DIA sobre as questões ecológicas, a EDIA comunicou
ao ICNB que os resultados dos estudos sobre Linaria ricardoi e avifauna estepária não poderiam
integrar o RECAPE, uma vez que o tempo necessário à execução dos estudos e apreciação dos
resultados (vários meses) não é compatível com o cronograma de implementação do EFMA,
nomeadamente com as datas previstas para a concretização do RECAPE, não podendo a EDIA
assegurar a apresentação dos elementos requeridos em tempo útil. Ainda assim, a EDIA remeteu a
esta entidade as propostas metodológicas para realização dos trabalhos requeridos sobre Linaria
ricardoi e avifauna estepária, integrando-as posteriormente nos anexos do RECAPE.
O ICNB considerou a não apresentação no RECAPE dos resultados finais, dos estudos ecológicos e
programas de monitorização, uma alteração substancial à DIA. Para garantir a não violação das
determinações estipuladas nesta declaração, a EDIA solicitou formalmente a S. Exa. o Sr. Secretário de Estado do Ambiente a alteração da mesma no sentido de dispensar a apresentação do parecer
do ICNB no RECAPE. Até à data da conclusão do RECAPE não havia ainda resposta do Gabinete
do Sr. Secretário de Estado.
No que respeita à definição de áreas de promoção de habitat de nidificação de sisão, a EDIA também remeteu ao Gabinete do Exmo. Sr. Secretário de Estado do Ambiente um pedido de reapreciação desta medida, em Dezembro de 2007, uma vez que a nidificação do sisão não tem sido confirmada na área dos Blocos de Rega. Considera-se, pois, que a conservação desta espécie na região
não vai depender desta medida. Até à data da conclusão do RECAPE também ainda não havia resposta do Gabinete do Sr. Secretário de Estado a esta questão.
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8 - MONITORIZAÇÃO
8.1 - CONSIDERAÇÕES GERAIS
No âmbito da construção e exploração dos Blocos de Rega de Ferreira e Valbom, deverão ser
implementados Programas de Monitorização para os seguintes descritores ambientais:
- Recursos Hídricos Subterrâneos;
- Recursos Hídricos Superficiais;
- Estado ecológico das massas de água superficiais;
- Solos;
- Ecologia:
. Avifauna estepária;
. Linaria ricardoi.

8.2 - MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
O Programa de Monitorização dos recursos hídricos subterrâneos tem como objectivo avaliar as
repercussões do sistema de rega nas águas subterrâneas ao longo do tempo, em resposta às alterações introduzidas pela aplicação de fertilizantes e de pesticidas.
O Programa deve verificar se os parâmetros de qualidade atingem valores iguais ou inferiores às
normas estabelecidas pela legislação vigente, Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto,
relativo às águas para produção de água para consumo humano.
Foram considerados 4 pontos de amostragem com base no sentido mais provável do fluxo do
escoamento, estando localizados a montante e a jusante dos Blocos de Rega, de modo a permitir
avaliar a influência destes.
As campanhas de monitorização devem compreender a recolha de amostras de água, quer em períodos de águas altas (finais de Março / início de Abril, antes do início da rega), quer de águas baixas
(finais de Setembro / princípio de Outubro, após a rega). Assim, a periodicidade a adoptar, que
poderá ser ajustada posteriormente de acordo com os resultados obtidos, é a seguinte:
- Trimestral (Janeiro, finais de Março / início de Abril, antes do início da rega, finais de
Setembro / princípio de Outubro): nível piezométrico, temperatura, pH, condutividade, OD,
nitrato, nitritos, fosfatos e cloreto;
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- Semestral (em períodos de águas altas, finais de Março / início de Abril, antes do início da
rega, e de águas baixas, finais de Setembro / princípio de Outubro, após a rega): sulfatos,
sódio, cálcio, magnésio, potássio, bicarbonato/carbonato, dureza, pesticidas;
- Anual: arsénio, cádmio, chumbo e mercúrio.
Antes da entrada em funcionamento dos Blocos de Rega, deve ser efectuada uma campanha de
medição dos parâmetros a monitorizar, para que se estabeleça uma situação de referência dos sectores aquíferos na área afecta ao projecto. O Programa de Monitorização deve ser desenvolvido ao
longo de todo o tempo de vida do Projecto, recomendando-se que este seja continuado, no mínimo
cinco anos após o seu término.

8.3 - MONITORIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
Pretende-se com o Programa de Monitorização dos recursos hídricos superficiais avaliar o efeito
das actividades agrícolas nas massas de água superficiais que drenam a área dos Blocos de Rega,
através da detecção de eventuais situações de contaminação dos cursos de água por poluição difusa
causada pelas águas de drenagem dos campos agrícolas beneficiados.
O Programa deverá verificar se os parâmetros de qualidade atingem valores iguais ou inferiores às
normas estabelecidas pela legislação vigente, Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1
de Agosto, relativos à água para rega e aos objectivos de qualidade mínima para as águas superficiais. Deverá igualmente ser tida em conta a legislação relativa às substâncias perigosas incluídas
nas famílias ou grupos de substâncias da lista II do Anexo XIX ao Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de
Agosto, e o Decreto-Lei n.º 390/99, de 30 de Setembro, relativo à descarga de substâncias perigosas
na água e solo.
Foram definidos 4 locais de amostragem, distribuídos pelas ribeiras da Figueira, de Canhestros e
de Vale de Ouro.
De acordo com a DIA, os parâmetros condutividade eléctrica, pH, temperatura, oxigénio dissolvido,
CBO5, SST, cálcio, cloretos, sulfato, nitratos, nitritos, sódio, potássio, fosfatos, azoto amoniacal,
magnésio, fósforo total, salinidade e SAR deverão ser amostrados mensalmente, entre o início do
período de rega, aproximadamente em Abril, e após as primeiras chuvas, aproximadamente em
Outubro. No entanto, face às características das linhas de água da área de estudo, entre os meses de
Maio/Junho e Setembro/Outubro muitas delas apresentam um caudal praticamente nulo, ou mesmo
nulo. Assim, julga-se pertinente alterar a periodicidade de amostragem para quatro campanhas/ano,
as quais deverão decorrer nos meses de Abril e Maio, antes do início do período de rega, e nos
meses de Outubro e Novembro, após as primeiras chuvadas, altura em que é expectável estarem
reunidas as condições adequadas para a realização das campanhas de amostragem.
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Para os pesticidas, deverá ser feita uma amostragem após as primeiras chuvas, em Outubro.
Os restantes parâmetros incluídos nos Anexos XVI e XXI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, que não foram mencionados, só devem ser monitorizados após despistagem a efectuar quando
50% do regadio estiver implementado e após a época de rega.
Este programa deverá entrar em vigor antes da fase de exploração, sendo precedido por campanha
de caracterização antes do início da fase de construção.
A revisão do programa de monitorização poderá obedecer aos seguintes critérios, sem prejuízo de
outros que se revelem pertinentes durante o decorrer da monitorização:
- Detecção de impactes negativos significativos sobre a qualidade da água directamente imputáveis à exploração do projecto, devendo agir-se no sentido de aumentar o esforço de amostragem;
- Estabilização dos resultados obtidos, com comprovação da eficácia das medidas implementadas, podendo neste caso diminuir-se a frequência ou o número de locais de amostragem;
- Os resultados obtidos para determinado(s) parâmetro(s) comprovam a inexistência de
impactes negativos ou, por outro lado, não são conclusivos, podendo neste caso diminuir-se
ou reequacionar-se o número e tipo de parâmetros propostos.
Propõe-se ainda uma revisão geral do plano de monitorização cinco anos após o início da fase de
exploração, de modo a reavaliar as condições de amostragem face ao manancial de dados recolhidos, que devem ser compilados num relatório global.

8.4 - MONITORIZAÇÃO DO ESTADO ECOLÓGICO DAS MASSAS DE ÁGUA
SUPERFICIAIS
Os parâmetros a monitorizar, para a qualidade ecológica das águas, são a flora e vegetação locais e
a fauna, nomeadamente os invertebrados bentónicos e a ictiofauna.
O programa de monitorização foi desenvolvido de acordo com as metodologias da Directiva Quadro da Água (DQA - Directiva 2000/60/CE), abrangendo os elementos biológicos que constituem a
base de avaliação da qualidade da água, sendo usados como indicadores da sua qualidade ecológica.
Em paralelo com este estudo, decorrerá a monitorização dos recursos hídricos superficiais que fornecerá os elementos físico-químicos que servirão de suporte à interpretação dos elementos biológicos, já que englobam os factores abióticos que condicionam a comunidade biológica.
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Assim, para a flora e invertebrados bentónicos, os locais propostos para a monitorização (em áreas
de juncal e freixial) foram seleccionados em conjunto com a monitorização da qualidade físicoquímica das águas superficiais. Deve ser efectuada uma amostragem anual na Primavera, devendo,
no caso da flora, efectuar-se a amostragem no período óptimo de crescimento, ou seja, do final da
Primavera ao princípio do Verão, de forma a serem inventariadas o máximo das espécies de Primavera e de Verão em simultâneo.
Para a fauna - ictiofauna foram seleccionados os seguintes cursos de água a amostrar: ribeira da
Figueira, ribeira de Vale de Ouro e ribeira de Canhestros. Deve ser efectuada uma amostragem
anual na Primavera que deve decorrer quando não se manifestem caudais elevados (picos torrenciais) ou quando não se observe forte redução estival de caudais.
O Plano deve manter-se durante um período não inferior a seis anos. Propõe-se, igualmente, que ao
fim de três anos hidrológicos haja uma revisão geral do plano de monitorização, de modo a reavaliar os locais e periodicidade de amostragem face ao conjunto de dados obtidos. Ao final de seis
anos deverá ser avaliada a necessidade do Plano ser prolongado.

8.5 - SOLOS
Pretende-se com o programa de monitorização dos solos detectar atempadamente o surgimento de
problemas ao nível da salinização dos solos na área beneficiada pelo Projecto, bem como acompanhar a evolução da tendência para sodização/alcalização que estes solos já actualmente apresentam.
Deve ser estabelecida uma malha de amostragem que permita avaliar adequadamente toda a área
beneficiada, com um ponto de amostragem em cada 150 ha. Sempre que exista a intenção de aderir
ao aproveitamento, deve ser efectuada uma caracterização da situação de referência das áreas em
causa.
As colheitas de solo deverão ser feitas no final da época seca. A periodicidade das análises de solos
a efectuar deverá ser a seguinte:
- A periodicidade das amostragens deve ser anual, para os solos mais susceptíveis, incluindo
os que apresentaram susceptibilidade alta ou muito alta a erosão, salinização e sodização/alcalização do solo;
- Nos restantes solos as análises de poderão ser feitas de 3 em 3 anos;
- As cartas de susceptibilidade a erosão, salinização e alcalização devem ser refeitas anualmente de acordo com os dados recolhidos, pelo que a definição dos solos a monitorizar
anualmente ou trianualmente deve também ser revista a cada ano.
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Genericamente, cinco anos após o início da fase de exploração do Projecto deve ter lugar uma revisão geral do programa de monitorização, de modo a reavaliar as condições de amostragem face aos
dados recolhidos, que deverão ser compilados num relatório global.

8.6 - ECOLOGIA
Os programas de monitorização da ecologia compreendem a monitorização das aves estepárias e da
espécie Linaria ricardoi.
A metodologia desenvolvida no caso de Linaria ricardoi assegurará a elaboração de um estudo ecológico da espécie e a caracterização da situação de referência, sendo que em função dos resultados
obtidos após conclusão destes trabalhos, será então desenvolvido um programa de monitorização de
médio/longo prazo.
As metodologias foram remetidas para ao ICNB para prévia aprovação, tal como requerido pela
DIA. Informou esta entidade que não procedeu à apreciação dos planos metodológicos remetidos
alegando incumprimento da DIA, face aos prazos apresentados pela EDIA para desenvolvimento
dos trabalhos requeridos e apresentação de resultados.
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