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Anexo 01 - Relações causa-efeito resultantes da implementação do AHFM do Crato.
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1

ENQUADRAMENTO

A Diretiva-Quadro da Água, DQA (Diretiva 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 23 de outubro de 2000) foi transposta para o ordenamento jurídico nacional pela
Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e respetivos diplomas complementares 1,
incluindo o Decreto-Lei nº 77/2006 2, de 30 de março. Estes instrumentos legislativos visam a
gestão sustentável das massas de água (MA) através da proteção das águas superficiais
interiores, das águas costeiras, das águas de transição, bem como das águas subterrâneas.
A DQA estabelece objetivos ambientais vinculativos para todas as MA abrangidas. Mais
especificamente, o Artigo 4.º da DQA (Artigo 45.º da Lei da Água), relativo aos Objetivos
Ambientais, estipula que os Estados-Membros aplicarão as medidas necessárias para evitar
a deterioração do estado de todas as MA de superfície e que protegerão, melhorarão e
recuperarão todas as MA de superfície, com o objetivo de alcançar um bom estado em 2015
ou, o mais tardar, até 2027, sob reserva da aplicação das exceções determinadas nos termos
do n.o 4 e da aplicação dos n.os 5, 6 e 7, e sem prejuízo do disposto no n.o 8 do Artigo 4º
da DQA.
O estado das MA superficiais 3 resulta da avaliação conjugada do Estado Ecológico (sinónimo
de qualidade ou integridade) e do Estado Químico. O Estado Ecológico é avaliado através da
determinação de diversos elementos biológicos, assim como hidromorfológicos e físicoquímicos de suporte O Estado Químico depende da presença de substâncias químicas
prioritárias nos ecossistemas aquáticos, substâncias que são suscetíveis 4 de originar danos
significativos nos ecossistemas aquáticos e fauna e flora associadas, pelas suas
características de persistência, toxicidade e bioacumulação.
No que respeita às MA subterrâneas, a avaliação de Estado considera as questões
quantitativas assim como qualidade química.
A autorização/licenciamento de uma nova obra/alteração, resultante da atividade humana,
que origine modificações físicas em MA superficiais, alterações de MA subterrâneas ou
afetação indireta do Estado Químico por tais alterações, requer a verificação do cumprimento
da DQA. Assim, é necessário averiguar se a mesma pode ser responsável por deteriorar de

1
Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro; Decreto-Lei n.º 60/2012, de 14 de março; Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de
junho e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro.
2
Alterado pelo Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro.
3
Estado ecológico é o estado de uma MA aferido com base, nomeadamente, nas suas comunidades biológicas. O estado
ecológico é excelente quando o ecossistema do local apresenta comunidades de organismos equilibradas, íntegras e bemadaptadas, com uma composição específica, diversidade e organização funcional semelhantes às que existiriam na ausência de
influência humana. As reduções de estado (=qualidade) ecológico são avaliadas em função do desvio observado relativamente
às condições que tipificam o estado excelente (condições de referência).
4
Em condições naturais, as substâncias anteriormente assinaladas apresentam concentrações muito reduzidas ou estão mesmo
ausentes das massas de água.
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forma permanente o Estado da MA ou, se pode impedir que se atinja o bom Estado Ecológico
das MA superficiais e/ou o bom estado das MA subterrâneas.
Um novo projeto que implique o incumprimento da DQA só pode ser autorizado pela
Autoridade Nacional da Água 5 se todas as condições necessárias à consideração de uma das
exceções previstas no n.º 7 do Artigo 4º da DQA (Artigo 51º da Lei da Água) forem verificadas.
O Artigo 51º da Lei da Água, que transpõe o Artigo 4º da DQA relativo às derrogações,
considera admissível que se verifique o incumprimento dos objetivos ambientais quando:
− não se restabelecer o bom estado das águas subterrâneas, o bom estado ecológico ou,
quando aplicável, o bom potencial ecológico, ou de não se conseguir evitar a
deterioração do estado de uma massa de águas superficiais ou subterrâneas, resultar
de alterações recentes das características físicas de uma massa de águas superficiais
ou de alterações do nível de massas de águas subterrâneas; ou
− não se evitar a deterioração do estado de uma massa de água classificada de Excelente
para Bom em resultado do desenvolvimento sustentável de novas atividades humanas.
A derrogação do n.º 7 do Artigo 4.º da DQA só pode ser aplicada desde que seja garantido
cumulativamente que:
− todas as medidas de minimização exequíveis sejam integradas;
− o Plano de Gestão de Região Hidrográfica 6 (PGRH), revisto com periodicidade de 6
anos, explicita as alterações e as respetivas justificações;
− as modificações/alterações são de superior interesse público e/ou os benefícios para o
ambiente e para a sociedade decorrentes da realização dos objetivos definidos são
superados pelos benefícios das novas modificações/alterações para a saúde humana,
segurança ou desenvolvimento sustentável;
− os objetivos benéficos das modificações/alterações na massa de água não podem, por
exequibilidade técnica ou, de custos desproporcionados, ser alcançados por outros
meios que constituam uma opção ambiental significativamente melhor.
Importa ainda destacar o Artigo 52.º da Lei da Água que estabelece as seguintes condições
aplicáveis às derrogações:
− não constituam perigo para a saúde pública;
− não comprometam os objetivos noutras massas de água pertencentes à mesma região
hidrográfica (n.º 8 do Artigo 4.º da DQA);

A Agência Portuguesa do Ambiente é atualmente a Autoridade Nacional da Água, de acordo com o Decreto-Lei n.º 56/2012, de
12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2016, de 26 de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro.
Aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela Declaração
de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, para vigorar entre 2016 e 2021.
5
6
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− não colidam com a execução da restante legislação ambiental;
− não representem um menor nível de proteção do que o que é assegurado pela aplicação
da legislação em vigor à data da entrada em vigor da presente lei (n.º 9 do Artigo 4º da
DQA).
Consequentemente, antecedendo o licenciamento de qualquer novo projeto é necessário
realizar uma análise específica para verificar o seu enquadramento nas condições previstas
no n.º 7 do Artigo 4º da DQA.
Esta análise, suportada no documento orientador – Guidance document nº 36 Exemptions to
the environmental objectives according to article 4(7) –, engloba duas etapas sequenciais:
uma primeira, que testa a verificação da necessidade de aplicar o n.º 7 do Artigo 4º da DQA,
e uma segunda, a implementar em caso de resposta afirmativa à etapa antecedente, que testa
a aplicabilidade do mesmo Artigo da DQA.
O presente documento apresenta a aplicação das duas etapas sequenciais ao projeto – em
fase de Estudo Prévio – do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato (AHFM do
Crato), situado no Distrito de Portalegre – concelhos de Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira
e Portalegre –, na bacia hidrográfica do rio Tejo (Região Hidrográfica n.º 5). O referido projeto
está a ser promovido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA).
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2

VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE APLICAR O N.º 7 DO ARTIGO 4.º DA DQA

2.1

CONSIDERAÇÕES

Como referido, a primeira etapa para testar a necessidade de aplicar n.º 7 do Artigo 4º da
DQA irá avaliar se o se o AHFM do Crato põe em causa o cumprimento dos objetivos
ambientais estabelecidos para as MA interferidas.
Assim, será inicialmente efetuada a caracterização do meio e do projeto, sendo
sequencialmente avaliados os efeitos do projeto nas MA interferidas pelo mesmo. A
caracterização incluirá:
− descrição do AHFM do Crato e dos seus objetivos (antecedentes; alternativas e medidas
de mitigação adotadas, esclarecendo se todas as medidas de minimização exequíveis
foram integradas/incorporadas; consulta do PGRH para avaliar a inserção e justificação
das ações propostas);
− identificação das MA a afetar (a montante e a jusante), suas características e
classificação do Estado, objetivos propostos e medidas previstas no respetivo PGRH;
− identificação das pressões existentes;
− identificação de eventuais Zonas Protegidas;
− outros projetos que possam implicar, nas mesmas MA, impactes cumulativos.
A caracterização incluirá ainda o preenchimento de uma tabela de Caracterização para cada
MA potencialmente afetada. A determinação dos efeitos do projeto na(s) MA(s) irá avaliar se
o mesmo pode conduzir à deterioração e/ou comprometer que o Bom Estado/Potencial da(s)
MA (s) seja atingido.
Para cada MA passível de ser afetada serão identificadas as relações causa-efeito que
resultam da ação/modificação/alteração prevista e que podem vir a ser responsáveis pela
alteração da classificação de Estado. Para suportar a identificação de possíveis relações de
causa-efeito irão ser seguidas as tabelas base integrantes do modelo disponibilizado pela
APA 7, preenchidas com base no conhecimento da equipa multidisciplinar do projeto e nos
resultados de estudos sobre o impacte de projetos semelhantes na estrutura e funcionamento
dos ecossistemas aquáticos, em particular referentes à implantação de barragens/albufeiras
(e.g. Clavero et al., 2013 8; Godinho et al. 2014 9; Smith et al. 2017 10).
7
Disponível em https://apambiente.pt/sites/default/files/_Agua/DRH/Licenciamento/UtilizacaoRH/PrimeiraEtapaVerificao
DQA.pdf, consultado em junho em 2022.
8
Clavero, M., Hermoso, V., Aparicio, E. e F.N. Godinho, (2013), Biodiversity in heavily modified waterbodies: native and
introduced fish in Iberian reservoirs. Freshwater Biology 58: 1190-1201.
9
Godinho, F. N.; Pinheiro, P. J.; Oliveira, J. M. e R. Azedo (2014). Responses of intermittent stream fish assemblages to irrigation
development. River Research and Applications 30(10):1248-1256
10
Smith, S. C. F., Meiners, S. J., Hastings, R. P., Thomas, T. e R. E. Colombo, (2017) Low-Head Dam Impacts on Habitat and
the Functional Composition of Fish Communities. River Research and Applications 33:680-689.
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Com base na informação compilada e na avaliação efetuada, tendo em consideração a
dimensão e o estado atual das MA(s) potencialmente afetadas, será analisada a possibilidade
do novo projeto afetar o Estado (Ecológico ou Químico) das MA(s) e, quando aplicável, das
Zonas Protegidas dependentes e, assim, da necessidade de aplicar o n.º 7 do Artigo 4º
da DQA.
2.2

CARACTERIZAÇÃO DO MEIO E DA AÇÃO/PROJETO

2.2.1
2.2.1.1

Descrição do projeto e dos seus objetivos
Objetivos e antecedentes

O AHFM do Crato corresponde a um projeto hidráulico que considera os seguintes elementos:
barragem do Pisão, central mini-hídrica, central fotovoltaica, rede viária e área beneficiada por
regadio. É um empreendimento de fins múltiplos que, além do regadio, comporta diretamente
produção de energia (hidroelétrica e fotovoltaica). O projeto permitirá ainda reforçar o
abastecimento urbano, além de poder vir a suportar outras atividades de forma indireta, por
exemplo turísticas e de lazer (e.g., desportos náuticos, pesca desportiva).
A ideia conceptual deste projeto sofreu várias evoluções desde a década de cinquenta do
século XX, seguidamente descritas. A primeira referência histórica a este projeto remonta a
1957, quando a Direção Geral dos Serviços Hidráulicos (DGSH) desenvolveu o Plano de
Valorização do Alentejo, que incluía a beneficiação com regadio de uma área total de cerca
de 170000 ha; inserido nesta área estava o perímetro do Crato, que previa uma área
beneficiada de 4130 ha localizada junto a Alter do Chão. Posteriormente, o Aproveitamento
Hidroagrícola do Crato foi estudado nos Estudos do Sistema do Alto Alentejo e do Plano de
Rega do Alto Alentejo, sendo baseado na construção de uma barragem na ribeira de Seda,
próximo do local denominado de Endreiros. O projeto foi inicialmente concebido apenas para
o regadio, tendo em conta a irregularidade do regime pluviométrico no Sul de Portugal.
Na década de 1960 foi decidido substituir a rega por gravidade pela de aspersão, permitindo
a inclusão de terrenos com maiores declives, que até então estavam excluídos da área a
beneficiar. Na década de 1970, a Direção-Geral dos Serviços de Hidráulica (DGSH) definiu a
construção de uma barragem no mesmo local associada a quatro estações elevatórias, de
forma beneficiar uma área com cerca de 6300 ha.
Em 1980, a Direção-Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos propôs um esquema
alternativo que procurava ultrapassar os condicionalismos então apontados ao projeto, tendo
sido selecionados 6322 ha, localizados na margem esquerda da ribeira de Seda para o
perímetro de rega.
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Em 2000-2001 o Instituto da Água (INAG) promoveu o Estudo de Viabilidade Ambiental e
Económica do Aproveitamento, no qual foram estudadas 10 alternativas, incluindo a
construção da barragem em dois locais (Couto de Endreiros e Vilar Formosa). A alternativa
de Couto de Endeiros, alimentando uma área de rega com cerca de 6700 ha com um consumo
médio de 7 233 m3 /ha/ano foi então a opção selecionada, contribuindo ainda para o
abastecimento público dos concelhos do Alter do Chão, Avis, Crato, Nisa e Fronteira.
Em 2003, com a “Reformulação do Projeto da Barragem do Pisão, Acesso ao Coroamento e
Estudo de Impacte Ambiental”, foram analisadas três soluções técnicas alternativas para a
construção da barragem, tendo sido selecionada uma barragem de aterro zonado com
coroamento (10 m de largura) à cota 252,00, e uma altura máxima acima do leito do rio de
52 m. De forma complementar, foi também analisada a rede de rega, cuja área total estudada
foi então de 4819 ha. Embora também fosse previsto o abastecimento humano, a
predominância do regadio fez com que a tutela do projeto transitasse para o Ministério da
Agricultura.
Em 2007 e face às projeções de consumos urbanos, a empresa Águas do Norte Alentejano
concluiu que os volumes de água disponibilizados a partir das barragens de Póvoa e Meadas
e da Apartadura poderiam ser insuficientes para garantir o abastecimento de água aos
concelhos servidos por aquela empresa. Desta forma, na altura foi decidido que deveria ser
reservado um volume de armazenamento na futura albufeira do Pisão da ordem dos 15 hm3.
O Despacho nº 9917/2007, de 29 de maio de 2007 emitido pelo Gabinete do Ministro do
Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, determinou que o
INAG promovesse os estudos necessários para avaliar a viabilidade de construção da
barragem do Pisão.
Em 2010/2011, o Município do Crato promoveu o Estudo de Viabilidade Técnica, Económica
e Ambiental do AHFM do Crato, tendo sido identificada uma área total a beneficiar de 8939
ha 11. Foi também analisada a exploração conjunta das barragens do Maranhão, Montargil e
Crato que poderia vir a beneficiar uma área regada conjunta compreendida entre os 29465 e
os 30500 ha.
2.2.1.2

Caracterização dos consumos de água

Antecedendo a apresentação da avaliação das origens ponderadas para satisfazer as
necessidades requeridas pelo projeto do AHFM do Crato, é apresentada em seguida a
caracterização dos consumos (volumes, níveis de garantia e origens existentes) de água para

Constituída pelos blocos de rega: de Alter do Chão e Fronteira (6153 ha); do Crato (224 ha); MD – Margem Direita – do
Maranhão (404 ha); Benavila (1796 ha); e de Avis (362 ha).

11
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rega, abastecimento público e indústria e as respetivas origens de água, considerando o
sistema Pisão – Maranhão – Montargil.
Os consumos médios de água foram analisados em AQUALOGUS e TPF (2021) 12 de forma
integrada com os dependentes das barragens de Maranhão e Montargil, sendo os valores
considerados os seguintes:
– Origem de água – Pisão:
• Consumo para rega – 33,02 hm³;
• Consumo urbano – 0,83 hm³;
– Origem de água – Maranhão:
• Consumo para rega – 111,68 hm³;
• Consumo para indústria – 1,98 hm³;
– Origem de água – Montargil:
• Consumo para rega – 81,18 hm³.
O volume de água total consumido para rega e inserido no modelo de simulação de
exploração conjunta das albufeiras foi de 225,88 hm³, enquanto para os setores urbano e
industrial foi considerado um volume agregado de 2,81 hm³, perfazendo um total de
228,69 hm³ 13.
De seguida apresenta-se os aspetos essenciais do cálculo desses volumes.
Necessidades de Água para abastecimento
Nos estudos desenvolvidos em 2010/2011, foi analisada a necessidade de reforçar o
abastecimento público no Subsistema da Póvoa. Nesse estudo foram avaliados vários
cenários de evolução do consumo de água, associados a cenários de armazenamento útil de
água na albufeira da Póvoa e Meadas, tendo em atenção o estado critico desta barragem.
Nos cenários estudados, considerando a evolução da exploração da barragem de Póvoa e
Meadas, foram ponderados vários volumes de reforço para abastecimento, entre 3,3 hm³ e
7,5 hm³, a transferir a partir da barragem do Pisão, de forma a ter uma garantia de
abastecimento público de 100%. Os estudos realizados concluíram sobre a necessidade de
transferência de um volume anual de 3,3 hm³, com uma reserva específica de água na
albufeira do Pisão, de 8 hm³. As necessidades de água nesse estudo foram definidas com

12

AQUALOGUS e TFP (2021a). Infraestruturas Secundárias de Rega - Estudo Prévio.

A distribuição mensal e anual dos consumos de rega também pode ser observada no Capítulo 12 do Estudo Prévio das
Infraestruturas Secundárias de Rega da Componente B) – com e sem alterações climáticas
13
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base em elementos fornecidos pela então Águas do Norte Alentejano, atualmente integrada
na Águas do Vale do Tejo (AdVT).
No estudo agora realizado foram consultadas as entidades gestoras, nomeadamente AdVT,
que, tendo ficado acordado que os caudais públicos a fornecer pelo projeto corresponderiam
a um valor médio anual de 0,83 hm3 para reforço do sistema existente de Póvoa e Meadas,
necessário garantir sobretudo no período seco (Quadro 2.1),.
Quadro 2.1 – Caudal destinado ao abastecimento público (Adaptado do Estudo Prévio).
Meses

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Caudal (m3/s)

0,09

0,10

0,09

0,09

0,10

Por fim, importa referir que para o abastecimento urbano a garantia considerada nas
simulações foi de 100%.
Necessidades de Água para Rega
Foram avaliadas as ocupações e usos atuais da terra do AHFM do Crato, bem como, efetuada
uma consulta/inquéritos aos agricultores desse mesmo território quanto ao modo de produção
atual e futuro.
Neste sentido, foram estudados os dois cenários de ocupação cultural futura apresentados no
quadro seguinte.
Quadro 2.2 – Cenários de ocupação cultural futura

Por segurança, foi selecionado para o dimensionamento das infraestruturas o Cenário 1, que
possui maiores dotações unitárias.
No quadro seguinte são apresentadas as garantias de rega para as várias situações
consideradas (com e sem construção da barragem do Pisão; com e sem construção do açude
do Pisão; com e sem alterações climáticas) e alternativas (áreas equipadas das Alternativas
1 e 2). Nas simulações de exploração conjunta das albufeiras foi tida em consideração a área
beneficiada com precários (4 667 ha).
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Quadro 2.3 – Garantias de rega.

No Quadro 2.4 são apresentadas as necessidades de água para rega, com e sem alterações
climáticas, calculadas para estas duas Alternativas e dois Cenários. No referido Quadro são
diferenciadas as áreas a beneficiar diretamente com a rede de rega do AHFM do Crato
daquelas a beneficiar a partir da captação direta de água com origem na ribeira da Seda e na
albufeira do Maranhão; em fase de resposta aos Elementos Adicionais para Efeitos de
Conformidade do EIA, foi proposta uma medida de minimização que prevê a exclusão destas
últimas áreas da versão final do projeto do AHFM do Crato.

CENÁRIO Componente
B

Quadro 2.4 – Necessidades de água para rega (m3) para as diferentes alternativas
e cenários agrícolas estudados.
Blocos com origem na Barragem do Pisão
Alternativa 1

Alternativa 2

Blocos com origem na ribª da Seda e
albufeira do Maranhão
Alternativa 1

Alternativa 2

Sem
Com
Sem
Com
Sem
Com
Sem
Com
Alterações Alterações Alterações Alterações Alterações Alterações Alterações Alterações
Climáticas Climáticas Climáticas Climáticas Climáticas Climáticas Climáticas Climáticas

1

31 772 320 33006263

29254708

30390875

3241575

3502996

3241575

3502996

2

30184788

27792971

28988069

3079607

3212030

3079607

3212030

31482734

Em resumo, pode ser referido que as necessidades de água para rega não diferem muito para
os vários cenários estudados, com a Alternativa 1 a ser mais exigente a nível de consumo de
água. Especificamente sobre as alterações climáticas, tal como seria de esperar, nas
simulações em que foram consideradas existem acréscimos de necessidades da
ordem dos 4%.
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Por fim, acresce referir que em AQUALOGUS e TPF (2021b)14 foram analisados três cenários
de ocupação cultural para as áreas a beneficiar com o AHFM do Crato15 (
Quadro 2.5). O Cenário I apresenta uma ocupação cultural com maior preponderância de
anuais, enquanto os Cenários II e III apresentam uma maior representatividade das culturas
permanentes. Estes dois últimos são apenas diferenciados por o III apresentar 25% da área
em modo de produção biológica (MPB), de forma a aderir ao objetivo de alcançar 25% da área
de produção agrícola da União Europeia em modo biológico constante do Green Deal. Os
cenários I e II do estudo agro socioeconómico são muito semelhantes aos utilizados na
definição dos cenários 1 e 2 considerados no Estudo Prévio das Infraestruturas Secundárias
de Rega da Componente B).
Quadro 2.5 – Ocupação cultural para os três cenários analisados em AQUALOGUS e TPF
(2021b)14.
Cenário

Ocupação Cultural Prevista

i

35% de olival, 1% de vinha, 14% de amendoal, 5% de luzerna, 30% de rotações de
primavera – verão (com destaque para as culturas forrageiras), 5% de milho grão e
uma rotação de culturas hortícolas (10%)

ii

45% de olival, 1% de vinha, 19% de amendoal, 5% de luzerna, 20% de rotações de
primavera – verão (com destaque para as culturas forrageiras), 5% de milho grão e
uma rotação de culturas hortícolas (5%)

iii

Ocupação cultural semelhante à do Cenário II, mas com 25% da área explorada em
Modo de Produção Biológico.

Importa notar que a área a abranger tem uma importante ocupação de culturas permanentes,
olival, amendoal e vinha, tanto na área já plantada como na projetada. Este facto cria uma
característica específica para os pressupostos assumidos no cenário III. Trata-se do facto de
ser tecnicamente muito difícil desenvolver um pomar de qualquer tipo em MPB, uma vez que
não se poderia utilizar azoto de origem mineral. Isto atrasaria de forma muito significativa o
desenvolvimento das plantas, a sua entrada em produção e os resultados obtidos. Assim,
considera-se que a área convertida em MPB será distribuída da seguinte forma: 20% do olival
será explorado em MPB, assim como 2% da luzerna, 2% da rotação ervilha (Out-Inv) x girassol
(Prim-Ver) e 1% da rotação de brócolo (Out-Inv) x pimento (Prim-Ver).

14

AQUALOGUS e TPF (2021b). Estudos Socioeconómicos.

15

Para o cálculo destas necessidades considerou-se a área territorial do AHFM do Crato (6 343 ha da Alternativa

II), bem como a área de precários aderentes do Sorraia (4 666 ha) totalizando assim 11 009 ha.
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2.2.1.3

Caraterização e análise às possíveis origens de água

Água para abastecimento
a) Reforço de água da ETA da Póvoa/Meadas a partir da barragem da Apartadura
No que respeita a uma alternativa de abastecimento/reforço da ETA da Póvoa a partir da
barragem da Apartadura, apresenta-se seguidamente a análise efetuada.
Da análise das características da albufeira da barragem da Apartadura, verifica-se que a sua
capacidade de armazenamento é de 7,547 hm³, sendo a sua capacidade útil de cerca de
6,98 hm³.
Da análise dos dados disponíveis, estima-se que cerca de 2,1 hm³ de água armazenados
anualmente nesta albufeira sejam destinados ao abastecimento público. A restante água é
destinada à rega dos cerca de 410 ha do Aproveitamento Hidroagrícola da Apartadura. De
acordo com a APA, atualmente as necessidades hídricas para rega passaram de 2,0 hm³ para
0,75 hm3, não existindo atualmente exploração da componente hidroelétrica.
Assim, de uma forma expedita, e sem entrar em consideração com a regularização interanual,
pode ter-se, eventualmente, um volume médio anual de cerca de 2,0 hm³ a 2,5 hm³, passível
de ser transferido para a ETA da Póvoa.
Contudo, o seguinte argumento técnico inviabiliza desde já o desenvolvimento e
dimensionamento desta solução. Como já se referiu atrás, e ainda de acordo com a AdVT, a
barragem de Póvoa/Meadas encontra-se com problemas estruturais, necessitando de obras
a curto prazo. De acordo com os dados fornecidos, estima-se que as obras de reabilitação
desta barragem possam durar até 3 anos, sendo que o abastecimento ao sistema de Nisa,
Crato, Ponte de Sor, Fronteira, Sousel, Alter do Chão e Avis, terá de ser assegurado durante
este período de contingência. A única origem de água com capacidade de fornecer água (o
consumo em 2020 registado foi 3,5 hm3) continuamente a este sistema, para esse período de
contingência e com garantia de 100%, será a barragem do Pisão (volume útil de cerca
de 110 hm3).
Por outro lado, o volume possível transferir da albufeira da Apartadura para a ETA da Póvoa,
caso ocorram dois ou três anos secos consecutivos poderá não garantir o fornecimento de
água para a rega com a garantia mínima exigida de 80% da área atualmente beneficiada.
Saliente-se que esta situação só poderá ser aferida com rigor mediante a simulação de
exploração da albufeira da Apartadura.
As necessidades de água para o reforço da ETA de Póvoa/Meadas, de acordo com a AdVT,
decorrerão sobretudo durante o período seco (de maio a setembro), que coincidirá também
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com a altura mais crítica para o fornecimento de água para rega a partir da albufeira da
Apartadura. Este facto poderá obrigar à revisão do dimensionamento da tomada de água.
b) Reforço de água da ETA da Póvoa/Meadas a partir de recursos hídricos
subterrâneos
Conforme solicitado, avaliou-se ainda a possibilidade de reforçar a ETA de Póvoa/Meadas a
partir de origens subterrâneas. Contudo, mais uma vez de acordo com informação dada pela
AdTV, a água extraída de origem subterrânea para fornecimento ao sistema de Nisa, Crato,
Ponte de Sor, Fronteira, Sousel, Alter do Chão e Avis, representa atualmente apenas cerca
de 10% do total, sendo que a AdTV pretende que no futuro o sistema em “Alta” seja apenas
alimentado a partir de origem de água superficial mais consolidado e com menor número
possível de origens de água.
De qualquer forma, avaliou-se de uma forma expedita, quais as disponibilidades hídricas
subterrâneas na zona da ETA de Póvoa/Meadas que se apresenta seguidamente:
Identificação de Massas de Água Subterrâneas na Área do Projeto
Com base no Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste
(RH5A), Parte 2 – Caracterização e Diagnóstico – 3º Ciclo/2022-2027, pôde extrair-se a
Figura 2.1, onde se identificam as principais massas de água subterrâneas na área de estudo.
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Área estudo

Figura 2.1 – Delimitação das massas de água subterrâneas (PGRH, 2022-2027).

Como se pode observar da figura anterior, a área de estudo (na zona próxima da ETA da
Póvoa) a massa de água subterrânea dominante corresponde ao Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Tejo.
Caracterização Geral do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo
A massa de água designada por Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo (PTA0x1RH5)
inclui uma grande diversidade de terrenos que, embora constituam reservas nacionais
estratégicas de água subterrânea, não formam sistemas aquíferos propriamente ditos.
A massa de água Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo estende-se muito para além
dos limites da área de estudo, sobrepondo-se em termos geológicos a terrenos integrados na
ZOM (Zona de Ossa-Morena) e na ZCI.
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Os terrenos que se localizam na Zona da Ossa Morena têm, em geral, fraca aptidão aquífera
e por isso integram uma unidade hidrogeológica designada por Sector Pouco Produtivo da
ZOM (SPPZOM).
No âmbito do ERSHA - Estudo dos Recursos Hídricos Subterrâneos do Alentejo foram
compilados diversos trabalhos que permitiram reconhecer alguma diversidade hidrogeológica
nos terrenos do SPPZOM. Procedeu-se então ao agrupamento dos terrenos conforme as suas
afinidades hidrogeológicas, sendo esses grupos facilmente correlacionáveis com os diversos
sectores geoestruturais da ZOM, designadamente Zona de Cisalhamento Tomar-BadajozCórdoba (ZCTBC), também designada por Faixa Blastomilonítica; Sector Alter do Chão-Elvas;
e Sector Estremoz-Barrancos.
Também as rochas sedimentares de enchimento da bacia do Tejo mostram afinidades entre
si, assim como rochas ígneas que irrompem os sedimentos metassedimentares ante
ordovícicos da ZOM.
Por este motivo, será com base nesta diferenciação que serão apresentados os elementos de
caracterização desta massa de água, não obstante que algumas características (ex. recarga)
cuja caracterização depende mais do tipo de rocha do que propriamente do sector onde se
enquadram, seja feita por tipo de rocha.
Suporte litológico e tipo de aquífero
Embora com maior ou menor aptidão hidrogeológica, todas as rochas e/solos ocorrentes
neste sector integram o respetivo suporte litológico.
As formações xistentas e granitóides do SPPZOM são caracterizados por uma circulação
relativamente pouco profunda, condicionada pela espessura da camada de alteração e,
sobretudo a maior profundidade, pelas características da rede de faturação (e.g., geometria,
abertura). Na maioria das situações, a espessura com interesse não excede os 70-100 m de
profundidade. Desta forma geram-se normalmente sistemas livres e/ou semi-confinados,
relativamente superficiais.
Produtividade
Em termos de caudal, as rochas do SPPZOM são, em geral, pouco produtivas, com caudais
médios abaixo dos 2 l/s. No Quadro 2.6 apresenta-se um resumo da estatística de caudais
instantâneos para as rochas da área de estudo.
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Quadro 2.6 – Produtividades (em caudais instantâneos) de algumas rochas do SPPZOM
(ERHSA, 2002).

As maiores produtividades estão associadas aos depósitos de cobertura sedimentares, com
valores medianos na ordem dos 2 l/s e as menores produtividades estão associadas às rochas
da Faixa Blastomilonítica, em que a mediana se situa abaixo 1 l/s.
É também verificado que nas rochas xistentas e ígneas, além da baixa produtividade geral,
existe um número significativo de furos improdutivos.
Conclusões
Pode constatar-se que, na área da ETA da Póvoa/Meadas, os furos/captações terão assim
uma produtividade muito reduzida na maior parte dos casos, sendo que, em muitas situações
durante a época seca, a produtividade será praticamente nula.
Dado que o reforço solicitado pela AdTV para a ETA da Póvoa requer um caudal instantâneo
de cerca de 100 l/s durante a época seca (250 l/s em caso do fornecimento total da água à
ETA da Póvoa por reparação/desativação da barragem da Póvoa/Meadas, pode concluir-se
que não será viável, do ponto de vista técnico-económico, a execução de furos/captações
para o reforço da referida ETA.
Aliás, tal como já foi referido, de acordo com a informação dada pela AdTV, a água extraída
de origem subterrânea para fornecimento ao sistema de Nisa, Crato, Ponte de Sor, Fronteira,
Sousel, Alter do Chão e Avis, representa atualmente apenas cerca de 10% do total, sendo
que a AdTV pretende que no futuro o sistema em “Alta” seja apenas alimentado a partir de
origem de água superficial mais consolidado e com menor número possível de
origens de água.
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Água para Rega
No âmbito da atualização dos estudos hidrológicos relativos ao AHFM do Crato, para além da
solução preconizada em 2010/2011 – adiante designada como AHFM do Crato – foram
analisadas (ver AQUALOGUS e TPF, 2021c) 16 as seguintes possíveis origens de água
– a utilização da água armazenada na albufeira do Maranhão;
– a utilização da água armazenada na albufeira da Apartadura;
– a captação de água no rio Tejo;
– a reutilização de águas residuais domésticas tratadas;
– a conjugação de várias das alternativas anteriores.
No âmbito do Estudo realizado foi também equacionada a albufeira de Alqueva como origem
dos volumes necessários, mas a ampla panóplia de problemas ecológicos associados à
transferência de água entre bacias (Guadiana-Tejo no caso em apreço) excluíram essa opção,
a priori, da análise efetuada.
Nos itens seguintes são sumarizadas as conclusões sobre a utilização das possíveis origens
de água, sendo ainda considerada a situação sem o projeto do AHFM do Crato.
a) Albufeira do Maranhão como origem de água
A utilização da albufeira do Maranhão como origem de água considerou duas variantes: i)
construção de uma estação elevatória localizada a norte de Avis e de uma conduta elevatória
até à rede de rega; ii) alteamento 17 da barragem do Maranhão em 0,5 m e construção de uma
estação elevatória localizada a norte de Avis e de uma conduta elevatória até à rede de rega.
Estas duas variantes foram consideradas inviáveis do ponto de vista técnico por as garantias
de fornecimento de água para rega não alcançarem – nos cenários com e sem alterações
climáticas (Quadro 2.7) – o valor mínimo estabelecido na bibliografia ver AQUALOGUS e
TPF, 2021a12 para a área a beneficiar com regadio, que é 80%.
Quadro 2.7 – Garantia de fornecimento de água para rega a partir da albufeira do Maranhão.
Condição

Cenário 1

Cenário 2

Variante 1
Sem alterações climáticas

66,6

66,6

Com alterações climáticas

63,3

56,7

16

AQULOGUS e TPF (2021c). Estudo de origens de água alternativos.

17

que decorre da única solução tecnicamente viável, de adaptar o descarregador de cheias
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Condição

Cenário 1

Cenário 2

Variante 2
Sem alterações climáticas

73,3

63,3

Com alterações climáticas

66,7

60,0

b) Albufeira de Apartadura como origem de água
A presente alternativa considera como origem de água a albufeira da Apartadura, incluindo a
instalação de uma estação elevatória, reservatório de regulação (em ponto elevado) e conduta
adutora gravítica até à rede de rega do Crato.
Apesar da albufeira da Apartadura se encontrar numa localização favorável do ponto de vista
altimétrico relativamente AHFM do Crato, a orografia na envolvente da albufeira obrigaria à
instalação de várias infraestruturas, nomeadamente estação e conduta elevatória,
reservatório de regulação e conduta adutora gravítica.
Por outro lado, a capacidade de armazenamento útil da albufeira é de 7,0 hm³, sendo que
cerca de 2,1 hm³ estão destinados ao abastecimento público, enquanto 2,0-2,5 hm³
(assumindo, respetivamente, necessidades hídricas unitárias para rega de ≈5 100 m3/ha, o
menor valor utilizado nos estudos do AHFM do Crato, e de 6 000 m3/ha, o valor utilizado no
estudo de origens de água alternativas) serão destinados à rega dos cerca de 410 ha do
Aproveitamento Hidroagrícola da Apartadura.
Assim, e mesmo excluindo a regularização interanual, ficaria disponível para transferir para o
regadio do AHFM do Crato 2,9-3,4 hm³.
Tendo em conta o volume necessário para concretização do AHFM do Crato, de
aproximadamente 33 hm³, o volume disponível a partir da albufeira da Apartadura chegaria
para satisfazer as necessidades de apenas 10% da área a beneficiar. Este valor poderia
aumentar considerando uma redução nos consumos agrícolas na barragem da Apartadura,
embora, mesmo para um volume utilizado da ordem dos 1,0 hm3/ano, o volume remanescente
apenas permitisse a beneficiação de 12% da área considerada no âmbito do projeto.
c) Origem no rio Tejo
Foram consideradas para a captação de água no rio Tejo três variantes, a seguir
apresentadas:
– Variante 2-A: construção de captação no rio Tejo a oeste de Salvaterra de Magos,
incluindo a instalação de conduta adutora, construção de reservatório de regulação,
seguido de uma conduta adutora gravítica com descarga para a albufeira do
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Maranhão. Inclui ainda a construção de uma segunda estação elevatória a norte de
Avis e de uma conduta elevatória até à rede de rega do AHFM do Crato;
– Variante 2-B: construção de captação no rio Tejo a norte de Salvaterra de Magos,
incluindo a instalação de conduta adutora, construção de reservatório de regulação,
seguido de uma conduta adutora gravítica, com descarga para a albufeira do
Maranhão. Inclui ainda a construção de uma segunda estação elevatória a norte de
Avis e de uma conduta elevatória até à rede de rega do AHFM do Crato; e
– Variante 2-C: construção de captação no rio Tejo a norte de Muge, incluindo a
instalação de conduta adutora, construção de reservatório de regulação, seguido de
uma conduta adutora gravítica, com descarga para a albufeira do Maranhão. Inclui
ainda a construção de uma segunda estação elevatória a norte de Avis e de uma
conduta elevatória até à rede de rega do AHFM do Crato.

Figura 2.2 – Variantes/alternativas 2A, 2B e 2C, consideradas para a utilização da água do rio
Tejo (Fonte AQUALOGUS e TPF, 2021c16).

Estas três alternativas foram consideradas viáveis do ponto de vista técnico, mas inviáveis do
ponto de vista económico, considerando os custos de investimento, manutenção e
exploração.
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A estimativa do custo de investimento de cada alternativa foi realizada por tipo de
infraestrutura principal, a saber:
– estação elevatória principal;
– reservatório de regulação;
– estação elevatória da rede de rega, incluindo sistema de filtração;
– conduta elevatória da rede de adução e conduta elevatória de ligação à rede de rega;
– conduta adutora gravítica; e
– rede de rega principal e ramais.
No Quadro 2.8 é apresentado um resumo dos custos globais de investimento estimados para
cada alternativa, significativamente superiores aos considerados para a solução base do
AHFM do Crato.
Quadro 2.8 – Resumo dos custos globais de investimento estimados para cada Alternativa
(Fonte AQUALOGUS e TPF, 2021c16).

Alternativa

Construção
civil
(€)

Solução Base - Pisão

Equipamentos

Total

(€)

(€)

Desvio em
relação à
Solução Base
(%)

99 190 211

14 460 755

113 650 966

-

Variante 2-A

207 279 900

40 781 100

248 061 000

118,3

Variante 2-B

197 232 900

39 573 100

236 806 000

108,4

Variante 2-C

190 362 900

38 718 100

229 081 000

101,6

Alternativa 2 - Tejo:

A estes custos acresceriam os custos de manutenção e conservação (Quadro 2.9), bem como
os custos de exploração, que se detalham de seguida.
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Quadro 2.9 – Encargos anuais de manutenção e conservação estimados para cada Alternativa
(Fonte AQUALOGUS e TPF, 2021c16).

Alternativa
Solução Base - Pisão

Encargos anuais
1º ao 14º ano
15º Ano
16º ao 30º ano
Construção
Construção
Equipamentos Equipamentos
Equipamentos
civil
civil
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
1 277 853

578 430

4 748 434

1 277 853

578 430

Variante 2-A

3 109 199

1 631 244

12 896 663

3 109 199

1 631 244

Variante 2-B

2 958 494

1 582 924

12 456 038

2 958 494

1 582 924

Variante 2-C

2 855 444

1 548 724

12 147 788

2 855 444

1 548 724

Alternativa 2 - Tejo:

Os encargos anuais de exploração foram calculados tendo por base o volume médio anual
bombeado pela estação elevatória e a respetiva altura manométrica. Na estimativa dos
encargos anuais de exploração foi tida em consideração a taxa de adesão ao regadio, que
nos primeiros anos será baixa, aumentando previsivelmente ao longo do período de vida útil
do projeto. Para tal, foi estabelecido o cenário de adesão ao regadio do Quadro 2.10.
Quadro 2.10 – Taxas de adesão ao regadio, ao longo do período de vida útil do projeto.
Anos

Taxas de adesão ao regadio (% da área equipada)

1º ano

30,0

2º ao 5º ano

50,0

6º ao 10º ano

70,0

11º ao 20º ano

80,0

21º ao 30º ano

85,0

Para as alternativas estudadas foram determinados os valores de encargos anuais de
exploração (Quadro 2.11), tendo sido utilizado um custo da energia de 0,091 €/kWh.
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Quadro 2.11 – Encargos 18 anuais de exploração (Fonte AQUALOGUS e TPF, 2021c16).

Encargos de exploração / ano (€)
Obra / Período
EE1 (origem de água)

Solução base

Alternativa 2
Variante 2-A

Variante 2-B

Variante 2-C

1º ano

163 287

581 121

577 532

579 744

2º ao 5º ano

272 145

941 497

935 682

939 267

6º ao 10º ano

381 003

1 301 873

1 293 832

1 298 789

11º ao 20º ano

435 432

1 482 061

1 472 907

1 478 550

21º ao 30º ano

462 646

1 572 155

1 562 445

1 568 431

1º ano

-

705 883

705 883

705 883

2º ao 5º ano

-

1 141 653

1 141 653

1 141 653

6º ao 10º ano

-

1 577 423

1 577 423

1 577 423

11º ao 20º ano

-

1 795 308

1 795 308

1 795 308

21º ao 30º ano

-

1 904 250

1 904 250

1 904 250

1º ano

163 287

1 287 004

1 283 415

1 285 627

2º ao 5º ano

272 145

2 083 150

2 077 335

2 080 919

6º ao 10º ano

381 003

2 879 296

2 871 255

2 876 212

11º ao 20º ano

435 432

3 277 369

3 268 215

3 273 858

21º ao 30º ano

462 646

3 476 405

3 466 695

3 472 681

EE2 (Maranhão)

Total:

d) Reutilização de águas residuais domésticas
A solução com base na reutilização de águas residuais domésticas – que apresenta como
base legal o Decreto-Lei n.º 119/2019, de 21 de agosto, que instituiu o regime jurídico de
produção de água para reutilização, obtida a partir do tratamento de águas residuais e sua
utilização – foi considerada inviável do ponto de vista técnico. No Quadro 2.12 apresentamse os volumes de água descarregados anualmente em ano médio e em ano seco pelas quatro
ETAR´s da região.
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EE, corresponde às Estações Elevatórias
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Quadro 2.12 – Volumes de água descarregados em ano médio e em ano seco pelas ETAR´s
(Fonte AQUALOGUS e TPF, 2021c16).

Tendo em conta a distribuição anual das descargas nessas ETAR (Figura 2.3), o
aproveitamento direto para rega do volume descarregado entre maio e setembro (o período
de maiores consumos das plantas), admitindo já a introdução no processo de tratamento da
etapa de desinfeção, permitiria a rega de uma área com 23 ha, assumindo um consumo de
6 000 m³ por hectare e 140 000 m³ descarregados em período seco pelas ETAR. No caso de
se construírem reservatórios de regularização, de forma a aproveitar-se a totalidade da água
descarregada pelas ETAR, a área total a beneficiar poderia então alcançar cerca de 76 ha.
Mesmo considerando um consumo médio inferior, de 5 100 m³/ha de área a equipar (o menor
valor utilizado nos estudos realizados), os valores aumentariam pouco, para 27 ha (água
descarregada em período seco) e 89 ha (total do volume descarregado).

Figura 2.3 – Evolução média ao longo do ano das descargas feitas
pelas ETAR de Benavila, Alter do Chão, Crato e Seda, no período de 2017-2021.

Consequentemente, no limite poderiam ser beneficiados cerca de 76-89 ha , caso se
conseguisse aproveitar todo o volume anual descarregado pelas 4 ETAR (Figura 2.4), através
da construção de reservatórios, ou do aproveitamento de reservatórios / barragens existentes.
Saliente-se que estes valores não tiveram em conta as evaporações e outras perdas de água
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que irão ocorrer naquelas infraestruturas de armazenamento, que terão certamente alguma
expressão e que irão reduzir as áreas a beneficiar atrás descritas.
De entre as 4 ETAR referidas, a de Benavila fica localizada junto à albufeira do Maranhão,
para onde é descarregado o volume de água tratado. Em relação à ETAR de Seda, que
descarrega para um afluente da margem esquerda da ribeira de Seda, foi possível comprovar
que o volume de água descarregado é muito reduzido, não se verificando que exista
viabilidade, técnica e económica, com vista à realização do investimento que permita
aproveitar a água diretamente para regar.

Figura 2.4 - Localização das ETARs consideradas.

Assim, das 4 ETAR foi considerado que apenas nas do Crato e Alter do Chão se poderia
efetuar o aproveitamento local das águas residuais tratadas, embora implicando a realização
de investimentos avultados face à área a beneficiar. Estes investimentos incluiriam a
instalação da etapa de desinfeção, estação elevatória, conduta elevatória / adutora e
infraestruturas de armazenamento, sendo estas últimas ainda com alguma dimensão, visto
não se observar a existência de nenhum reservatório ou barragem nas áreas a beneficiar com
regadio, situadas nas imediações destas ETAR.
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Não obstante, estas águas residuais poderão, de facto, ser aproveitadas para rega, com os
investimentos nas infraestruturas atrás descritas, mas para pequenas áreas localizadas
preferencialmente nas proximidades das ETAR (ex: rega de jardins municipais; rega de
pequenas explorações localizadas nas imediações das ETAR; etc.) e, assim, fora do âmbito
do projeto do AHFM do Crato.
e) Conjugação das alternativas anteriores
Esta avaliação tem em consideração sobretudo a conjugação das origens de água menos
impactantes no estado dos recursos hídricos para satisfazer as necessidades previstas para
o AHFM do Crato, em particular a barragem da Apartadura e as águas residuais tratadas
originadas nas ETAR (ApR).
Da análise dos dados disponíveis, estima-se que cerca de 2,1 hm³ de água armazenados
anualmente na albufeira da Apartadura sejam destinados ao abastecimento público. A
restante água é destinada à rega dos cerca de 410 ha do Aproveitamento Hidroagrícola da
Apartadura. No caso de se admitirem necessidades hídricas unitárias para rega de 6 000
m³/ha, tem-se um total de consumo para rega de 2,5 hm³. Assim, e sem contar com a
regularização interanual e com eventuais reservas para abastecimento urbano, poderá ter-se
disponíveis cerca de 1,0 hm³ a 1,5 hm³ para transferir para o regadio do Crato. Utilizando-se
um consumo médio de 5 100 m³/ha na origem do sistema (o menor valor considerado), será
possível beneficiar no AHFM do Crato com rega entre 196 ha a 294 ha. Estas áreas
representam cerca de 3,0 a 4,6% da área total a beneficiar pelo AHFM do Crato. Como se
referiu, mesmo considerando um consumo inferior de água para agricultura na albufeira da
Apartadura, de 1,0 hm3/ano, a área potencialmente beneficiada continuaria a representar uma
pequena parte da área total a beneficiar (entre 8 e 9%).
Deve ainda ser considerado que as áreas a beneficiar “mais próximas” da barragem da
Apartadura situam-se junto ao Crato, no denominado bloco do Crato.
Para que se possa beneficiar estas áreas a partir da barragem da Apartadura, será necessário
prever a construção de uma estação elevatória (altura de elevação da ordem dos 124 m), uma
conduta elevatória com cerca de 640 m de extensão, um reservatório de regulação a construir
na extremidade desta conduta elevatória, e uma conduta adutora gravítica com cerca de 25
km de extensão (diâmetro entre DN400 e DN500). Na Figura 2.5 pode observar-se o extenso
traçado de troço “morto” da conduta de adução entre a Apartadura e o bloco do Crato.

24

Avaliação da Sustentabilidade e Desenvolvimento Integrado dos Recursos Hídricos
e Energéticos do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato
Estudo de Impacte Ambiental
Relatórios Técnicos
Volume 2 – Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações
previstas no n.º 7 do Artigo 4º da DQA

Figura 2.5 – Traçado do sistema adutor de adução a partir da Apartadura.

O investimento para esta adução, considerando uma área beneficiada de 257 ha, será da
ordem dos 9 000 000€, sem considerar a rede secundária de rega a instalar no interior do
bloco do Crato. O custo unitário por hectare beneficiado será de 35 020 euros, a que se terá
de se adicionar o custo das redes secundárias de rega desta área, o que deverá rondar um
valor total unitário de cerca de 40 000 euros por hectare. Este valor é extremamente elevado
para um investimento desta natureza. Este elevado investimento para beneficiar uma área de
257 ha (4% do total da área beneficiada pela Alternativa 2) equivale aproximadamente a 17%
dos custos totais de investimento dessa Alternativa (54 205 500 euros).
Tendo em conta que a adução a partir da barragem da Apartadura implica a instalação de
uma estação elevatória, será ainda necessário considerar os custos anuais de exploração,
que se estimam na ordem dos 90 000 €/ano.
Refira-se que face às cotas de implantação da albufeira da Apartadura (cota do NPA da
barragem da Apartadura – 595,0) e das manchas de solos do bloco do Crato (cotas a variar
entre 270 e 150) a água poderia ser conduzida graviticamente. No entanto, o traçado desta
conduta teria de passar por um ponto alto (cota 685), sendo assim necessário que a elevação
promovida pela estação elevatória a construir junto à Apartadura totalizasse 124 m.
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Saliente-se que em alternativa à solução técnica de bombagem, a adução gravítica da água
para o bloco do Crato poderia eventualmente fazer-se através de um traçado da conduta
adutora que se dirigisse inicialmente para norte. Todavia, esta solução exigiria um túnel com
cerca de 30 a 40 m de profundidade e implicaria uma conduta adutora gravítica com um
comprimento total da ordem dos 40 km.
Também como se referiu, a área potencialmente regada a partir de ApR representaria 1-1,4
% da área a beneficiar pelo AHFM do Crato, não sendo assim relevante a sua consideração
para os objetivos do projeto, mesmo quando conjugada com outras origens, como a barragem
da Apartadura.
A combinação destas soluções, com o aproveitamento conjugado de água das ETAR e da
barragem da Apartadura, teria custos de investimentos muito elevados, não compatíveis com
a beneficiação de regadios e áreas máximas beneficiadas da ordem de 4 a 6% da área total
beneficiada pelo AHFM do Crato.
Em conclusão, o aproveitamento de água residual tratada e da água armazenada na albufeira
da Apartadura não são reais alternativas ao projeto do AHFM do Crato, já que não
dispensariam ou reduziriam substancialmente a dimensão da barragem projetada e os
volumes que se preveem utilizar a partir da albufeira do Pisão.
f) AHFM do Crato
Caracterização geral
O estudo para a “Avaliação da Sustentabilidade e Desenvolvimento Integrado dos Recursos
Hídricos e Energéticos do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato” incorpora um
EIA (ver AQUALOGUS e TPF, 2022 19), em fase de Estudo Prévio, que considera as duas
Alternativas de projeto, sumarizadas no Quadro 2.13.
Quadro 2.13 – Características essenciais das duas Alternativas de projeto avaliadas no EIA
(AQUALOGUS e TPF, 202221).
Infraestruturas

Alternativa 1

PRIMÁRIAS

Barragem do Pisão
Açude de derivação

Estação Elevatória

19






(pé de barragem)

Central mini-hídrica do Pisão
Sistema Elevatório de Reforço:

Alternativa 2









AQUALOGUS e TPF, 2022. Estudo de impacte ambiental consolidado.
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Infraestruturas
Conduta Elevatória de
Reforço
Acessos às infraestruturas

Alternativa 1

Alternativa 2






(barragem, central solar
fotovoltaica e açude)


(barragem e central solar
fotovoltaica)

Restabelecimento de caminhos
rurais


(4 caminhos)

Central solar fotovoltaica:
Terrestre


 (área potencial)

SECUNDÁRIAS

Flutuante

 (área menor)


Sistema Elevatório de Adução:



Estação Elevatória do
Pisão



Conduta Elevatória de
Adução



Reservatório de Regulação
Rede de Rega
Área de Rega
Rede Viária



(101,1 km)

(6 850 ha)


(5 caminhos)


(88,7 km)

(6 343 ha)

A Alternativa 2, selecionada no EIA (ver AQUALOGUS e TPF (2022)19) como a de menor
impacte e a única avaliada no presente documento, prevê a utilização de uma nova albufeira
como origem de água do projeto. Mais em concreto, foi considerada a albufeira criada pela
barragem do Pisão, a construir na ribeira Seda, a cerca de 5 km a este da vila do Crato. A
barragem do Pisão terá cerca de 54 m de altura acima da fundação, alcançando uma área
inundada de 725 ha à cota (248,00) do Nível de Pleno Armazenamento (NPA). Importa ainda
referir que o Nível de Máxima Cheia (NMC) é à Cota de 250,45, existindo dois Níveis Mínimos
de Exploração (NmE), o de rega (cota 221,30) e o de abastecimento urbano (219,10) (ver
Figura 2.6).
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Figura 2.6 – Localização da barragem.

As principais caraterísticas fisiográficas da bacia hidrográfica na seção da barragem são
apresenta no Quadro 2.14.
Quadro 2.14 – Características fisiográficas da bacia hidrográfica da barragem em estudo.
Área (km²)

244,6

Comprimento da linha de água principal (km)

26,7

Altitude mínima da bacia (m)

210,0

Altitude máxima da bacia (m)

730,0

Declive médio da linha de água principal (m/m)

0,0130

A área de regadio (Figura 2.7) considera uma área equipada de 5896 ha – blocos do Crato
(712 ha), Alter (3506) e de Fronteira (1678). A estes seriam adicionados 447 ha, a beneficiar 20
diretamente a partir da ribeira de Seda e da albufeira do Maranhão, totalizando 6343 ha.
Contudo, em fase de EIA Consolidado19 e em virtude dos impactes gerados pela adução de
água através da ribeira da Seda e pelas captações diretas na ribeira e na albufeira do
20

A partir de captações diretas a efetuar pelos agricultores.
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Maranhão – nomeadamente a alteração adicional do regime de caudais na Ribeira da Seda –
, a exclusão destas manchas de regadio foi proposta como medida de minimização dos
impactes gerados pelo AHFM do Crato. O presente documento assume que essa área não
será beneficiada no âmbito do projeto.

Figura 2.7 – Localização da área a beneficiar.

Análise económica do projeto
Um resumo das estimativas de custos de investimento, manutenção e exploração de cada
infraestrutura, conforme definido nos estudos realizados 21, é apresentado nos Quadros
seguintes.

21 O Projeto de Execução do Reforço de Água à ETA da Póvoa ainda vai ser elaborado, pelo que os valores apresentados para

esta componente são apenas estimativas dos custos de investimento, manutenção e exploração.
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Quadro 2.15 – Custos de investimento.
Custos de
Investimento (€)

Infraestrutura

Alternativa 2
Barragem do Pisão

47 828 828

Central Mini-hídrica

1 195 138

Açude e Sistema elevatório de reforço

-

Rede de Rega

54 205 500

Reforço do Abastecimento a Póvoa e Meadas
Central Fotovoltaica

6 350 000
156 190 000

Expropriações

25 100 000

Compensações

4 000 000

TOTAL

294 869 466

Quadro 2.16 - Custos anuais de manutenção.
Custos de anuais
de manutenção
(€)

Infraestrutura

Alternativa 2
Barragem do Pisão

807 867

Central Mini-hídrica

40 327

Açude e Sistema elevatório de reforço

-

Rede de Rega

1 029 648

Reforço do Abastecimento a Póvoa e Meadas

81 000

Central Fotovoltaica

3 123 800

TOTAL

5 082 642

Quadro 2.17 - Custos anuais de exploração – Alternativa 2.
Custos de anuais de Exploração – Alternativa 2
(€)

Infraestrutura

Rede de Rega – Estação
Elevatória do Pisão

1º ano

1º ao 5º
ano

162 190

270 316

6º ao 10º
ano

11º ao 20º
ano

21º ao 30º
ano

378 442

432 505

459 537
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Custos de anuais de Exploração – Alternativa 2
(€)

Infraestrutura
1º ano
Reforço do Abastecimento a
Póvoa e Meadas – Estação
Elevatória

70 000

TOTAL

232 190

1º ao 5º
ano

6º ao 10º
ano

70 000

70 000

340 316

448 442

11º ao 20º
ano
70 000
502 505

21º ao 30º
ano
70 000
529 537

De seguida são apresentados os resultados da análise de viabilidade económica dos três
cenários considerados, incluindo-se a análise para o Cenário III com introdução dos apoios
previstos ao Modo de Produção Biológico (MPB) disponíveis no âmbito do PEPAC 2023-2027.
O Quadro 2.18 apresenta os resultados da análise de viabilidade, na qual se considerou uma
taxa de atualização de 4%.
Quadro 2.18 – Resultados das análises de VAL, TIR e PRC para os Cenários estudados. O
cenário III' contabiliza os apoios ao Modo de Produção Biológico disponíveis no âmbito do
PEPAC 2023-2027

Como se pode verificar, todos os cenários analisados mostram viabilidade nas três situações
consideradas, com exceção dos Cenários III e III’ na situação em que se considera o
investimento global, incluindo a central fotovoltaica e a linha de alta tensão adicional.
Contudo, o Cenário III’ apresenta uma TIR de 3,8%, muito próxima da taxa de atualização
considerada de 4%, o que demonstra que está no limiar da viabilidade a esta taxa, que é uma
taxa estimada de forma muito conservadora e habitualmente aplicada a investimentos de
carácter privado em que se procura uma maior remuneração dos capitais investidos.
Assim, o Cenário III’ foi analisado também utilizando a taxa de refinanciamento do Banco
Central Europeu (habitualmente considerada na análise de investimentos por entidades
públicas), atualmente de 0%, bem como outras taxas de atualização intermédias (Quadro
2.19).
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Quadro 2.19 – Resultados das análises de VAL, TIR e PRC, considerando as Taxas de
atualização intermédias para o cenário III’.

Como se pode verificar, tomando como referência estas taxas de atualização, o Cenário III’
torna-se viável mesmo na situação em que se considera a totalidade do investimento.
Podemos assim considerar que, salvo situações de acréscimo significativo das taxas de juro
face à situação atual, o Cenário III’ será viável, permitindo fazer face ao custo total do
investimento dando, simultaneamente, resposta à premissa do Green Deal de utilização de
25% da superfície agrícola em MPB.
No que se refere aos impactos previstos para cada cenário na utilização de mão-de-obra
agrícola, estes são apresentados em seguida:

Em conclusão, o projeto do AHFM do Crato é economicamente rentável. Esta conclusão é
válida mesmo quando se considera o Cenário III (com 25% de agricultura em modo de
produção biológico) e a inclusão do investimento na central fotovoltaica e na linha adicional
de alta tensão, desde que sejam contabilizados os apoios ao Modo de Produção Biológico
disponíveis no âmbito do PEPAC 2023-2027.
Massas de água interferidas e principais impactes do projeto
A correspondência entre o universo de componentes do projeto em apreço e as MA passíveis
de serem afetadas pela Alternativa selecionada é apresentada no Quadro 2.20.
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Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais para Efeitos de Conformidade do EIA.
Quadro 2.20 – Relação entre as infraestruturas do projeto (Alternativa 2) e MA superficiais e subterrâneas.
Barragem do
Pisão

Central minihídrica

Acessos e
restabelecimentos

Central solar fotovoltaica
flutuante

Central solar fotovoltaica
terrestre

Sistema Elevatório de
Adução

Reservatório de
Regulação

Área de Rega

Rede de rega

Rede Viária

PT05TEJ0973
(Ribª de
Linhais)
PT05TEJ1000
(Ribª de
Sarrazola)

MASSAS DE ÁGUA SUPERFICIAIS
PT05TEJ0997

PT05TEJ0997

PT05TEJ0997

PT05TEJ0973

PT05TEJ0973

PT05TEJ0973

(Ribª. de Seda)

(Ribª. de Seda)

(Ribª. de Seda)

(Ribª de Linhais)

(Ribª de Linhais)

(Ribª de Linhais)

PT05TEJ0974

PT05TEJ0974

(Ribª. do Chocanal)

(Ribª. do Chocanal)

PT05TEJ0975

PT05TEJ0984

(Ribª. do Cornado)

(Ribª. do Freixo)

PT05TEJ0984

PT05TEJ0988

(Ribª. do Freixo)

(Ribª. do Espinheiro)

PT05TEJ0978
(Ribª. de
Almojanda)
PT05TEJ0977
(Ribª. de
Enfermaria)

PT05TEJ0988

PT05TEJ0997

(Ribª. do Espinheiro)

(Ribª. de Seda)

PT05TEJ0999

PT05TEJ0999

(Ribª. de Terrujo)

(Ribª. de Terrujo)

PT05TEJ1000

PT05TEJ1000

(Ribª de Sarrazola)

(Ribª de Sarrazola)

PT05TEJ1010

PT05TEJ1010

(Ribª de Vide)

(Ribª de Vide)

PT05TEJ0997

PT05TEJ1018

(Ribª. de Seda)

(Rio Grande)

PT05TEJ1018
(Rio Grande)
PT05TEJ1011
(Ribº. da Provença)
PT05TEJ1030
(Albufeira de
Maranhão)
MASSAS DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS
PTA0X1RH5

PTA0X1RH5

(Maciço Antigo
(Maciço Antigo
Indiferenciado da Indiferenciado da
Bacia do Tejo)
Bacia do Tejo)

PTA0X1RH5

PTA0X1RH5

(Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

(Maciço Antigo Indiferenciado
da Bacia do Tejo)

PTA0X1RH5

PTA0X1RH5

PTA0X1RH5

(Maciço Antigo
(Maciço Antigo
(Maciço Antigo Indiferenciado
Indiferenciado da Bacia do Indiferenciado da Bacia
da Bacia do Tejo)
Tejo)
do Tejo)

PTA0X1RH5

PTA0X1RH5

(Maciço Antigo
Indiferenciado da
Bacia do Tejo)

(Maciço Antigo
Indiferenciado da
Bacia do Tejo)

PTA3
(Monforte - Alter do
Chão)

PTA3
(Monforte - Alter do
Chão)

PTA0X1RH5
(Maciço Antigo
Indiferenciado
da Bacia do
Tejo)
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Como várias das infraestruturas identificadas não geram impactes relevantes sobre as MA, a
análise do Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações da DQA foi centrada
naquelas que podem originar a deterioração do Estado das MA interferidas, a saber: barragem
do Pisão + central mini-hídrica, central solar fotovoltaica e área e rede de rega 22. Foram assim
excluídas da presente avaliação as seguintes infraestruturas:
– Central solar fotovoltaica terrestre;
– Estação Elevatória de Reforço;
– Conduta Elevatória de Reforço;
– Acessos e restabelecimentos;
– Sistema Elevatório de Adução;
– Reservatório de Regulação;
– Rede Viária; e
– Linha de Transporte de energia.
Em sínteses, todas essas infraestruturas apresentam impactes reduzidos ou negligenciáveis
e maioritariamente temporários sobre os sistemas hídricos e os ecossistemas aquáticos. No
Quadro 2.21 são descritos os impactes previsíveis associados a cada uma dessas
infraestruturas.
Quadro 2.21 – Infraestruturas de projeto com impactes pouco importantes
sobre o Estado das MA.
Infraestrutura do
Projeto

Impactes Previsíveis sobre as MA

Central solar
fotovoltaica terrestre

Alguns impactes associados à construção 23 (temporários, pouco significativos e
todos mitigáveis) e à exploração (e.g. efluentes da lavagem de painéis), também
mitigáveis e sem qualquer reflexo sobre o estado das MA interferidas, situadas na
sub-bacia da ribeira de Linhais

Estação Elevatória de
Reforço

Alguns impactes associados à construção (temporários, pouco significativos e
todos mitigáveis) e à exploração (e.g. produção de efluentes durante a operação
da estação elevatória, também mitigáveis e sem qualquer reflexo sobre o estado
das MA).

22

Caso se tivesse avaliado a Alternativa I (não selecionada no EIA), o açude do Pisão seria também responsável

por impactes relevantes no Estado das MA e, assim, incluído nas etapas seguintes deste documento.

Os impactes associados à construção das várias infraestruturas são idênticos entre elas e dizem respeito às consequências
associadas à presença de homens, máquinas e viaturas nos locais de intervenção.
23
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Infraestrutura do
Projeto

Impactes Previsíveis sobre as MA

Conduta Elevatória
de Reforço

Alguns impactes associados à construção (temporários, pouco significativos e
todos mitigáveis) e à exploração/manutenção (e.g. resíduos da manutenção da
conduta, também mitigáveis e sem qualquer reflexo sobre o estado das MA).

Acessos e
restabelecimentos

Alguns impactes associados à construção (temporários, pouco significativos e
todos mitigáveis) e à operação (e.g. resíduos gerados pela circulação de viaturas,
também mitigáveis e sem qualquer reflexo sobre o estado das MA).

Sistema Elevatório de
Adução

Alguns impactes associados à construção (temporários, sem significado e todos
mitigáveis) e à exploração (e.g. produção de efluentes durante a operação do
sistema elevatório, também mitigáveis e sem qualquer reflexo sobre o estado das
MA

Reservatório de
Regulação

Alguns impactes associados à construção (temporários e todos mitigáveis) e à
manutenção (e.g. produção pouco significativos de efluentes durante a
manutenção do reservatório, também mitigáveis e sem qualquer reflexo sobre o
estado das MA

Rede Viária

Alguns impactes associados à construção (temporários, pouco significativos e
todos mitigáveis) e à operação (e.g. resíduos gerados pela circulação de viaturas,
também mitigáveis e sem qualquer reflexo sobre o estado das MA).

Linha de Transporte
de energia

Alguns impactes associados à construção (temporários, pouco significativos e
todos mitigáveis) e à operação (e.g. resíduos gerados pela circulação de viaturas,
também mitigáveis e sem qualquer reflexo sobre o estado das MA).

Em síntese, no Quadro 2.21 sumariza-se a magnitude dos impactes sobre o Estado das MA
resultante das várias infraestruturas do AHFM do Crato.
Quadro 2.22 – Magnitude dos impactes das várias componentes do
AHFM do Crato sobre Estado das MA.
Impactes sobre o Estado das
MA superficiais

Impactes sobre o Estado das MA
subterrâneas

Muito Elevado

Nulo a reduzido

Médio

Reduzido a médio

Reduzido

Nulo

Nulo a reduzido

Nulo

Estação Elevatória de Reforço

Nulo

Nulo

Conduta Elevatória de Reforço

Nulo

Nulo

Componentes
Barragem do Pisão + central
mini-hídrica
Regadio (área + rede de rega)
Central solar fotovoltaica
flutuante
Central solar fotovoltaica terrestre
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Impactes sobre o Estado das
MA superficiais

Impactes sobre o Estado das MA
subterrâneas

Acessos e restabelecimentos

Nulo a reduzido

Nulo

Sistema Elevatório de Adução

Nulo

Nulo

Reservatório de Regulação

Nulo

Nulo

Nulo a reduzido

Nulo a reduzido

Nulo

Nulo

Componentes

Rede Viária
Linha de transporte de energia

g) Não concretização do projeto (alternativa zero)
A alternativa de não implementar o projeto de regadio, mantendo a ocupação agrícola
existente atualmente, seria a opção à partida menos impactante para o estado dos recursos
hídricos. Todavia, esta opção foi considerada desajustada face ao objetivo de
desenvolvimento agrícola da região do Alto Alentejo.
A implementação de regadio em zonas com clima mediterrâneo, como é o presente caso,
permite aumentos de produção muito significativos (até 5x mais) face à agricultura de
sequeiro, mesmo em culturas compatíveis com este regime. O aumento da atividade
económica ligada ao setor primário, numa região como aquela onde se pretende inserir o
projeto, pode ter também um contributo importante para reverter o despovoamento do
território em causa em que, nos dados preliminares dos Censos 2021, se verificou um
decréscimo populacional de cerca de 11,5% face aos valores de 2011, no conjunto dos cinco
concelhos interferidos pelo projeto.
Acresce que a maior variabilidade prevista para os regimes de precipitação, em consequência
das alterações climáticas, tornará a capacidade para armazenar água dos períodos mais
pluviosos para utilização nos mais secos, quando as plantas têm o maior crescimento
potencial do seu sistema vegetativo, uma vantagem competitiva relevante na prática agrícola.
h) Análise comparativa das soluções
No Quadro 2.23 é apresentada a avaliação comparativa das várias opções ponderadas para
implementação de regadio na área a beneficiar.
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Fica claro ser a que utiliza como origem a água armazenada na albufeira do Pisão a única
viável em termos técnicos e económico-financeiros, embora seja a que apresenta os maiores
impactes sobre o Estado dos recursos hídricos em resultado dos impactes que promove (ver
avaliação mais detalhada das MA interferidas pelo projeto no item 2.2.1.4).
Quadro 2.23 – Análise comparativa das várias alternativas consideradas.
Opções
consideradas

MA superficiais
potencialmente
interferidas

PT05TEJ0997
(Ribª. de Seda)
AHFM do
Crato
(Alternativa 2
do EIA)

Maranhão

Apartadura

Impactes
sobre o
Estado das
MA
superficiais

Mecanismos
associados
aos impactes
nas MA
superficiais

Elevado

Alterações
físicas (e.g.
redução de
caudal),
aumento
espécies
exóticas,
incremento
nutrientes

PT05TEJ0978
(Ribª. de
Almojanda)

Reduzido a
moderado

Progressão
espécies
exóticas

PT05TEJ0977
(Ribª. de
Enfermaria)

Reduzido a
moderado

Progressão
espécies
exóticas

PT05TEJ1030
(Albufeira de
Maranhão)

Impacte
reduzido a
moderado
na MA onde
o volume
seria
captado

Extração de
água

PT05TEJ0964
(albufeira da
Apartadura)

Reduzido a
moderado

Extração de
água

PT05TEJ0957
(ribeia de Nisa)

Reduzido

Eventuais
alterações
físicas

PT05TEJ1029
(rio Tejo)

Moderado a
Elevado

Extração de
água

Impactes sobre
o Estado das
MA
subterrâneas

Mecanismos
associados
aos impactes
nas MA
subterrâneas

Viabilidade
técnica

Viabilidade
económicofinanceira

PTA0X1RH5

Reduzido

Eventual
rebaixamento
do nível
freático

Viável

Viável

PTA0X1RH5

Reduzido a Nulo

Inviável

Viável

PTA0X1RH5

Reduzido a Nulo

Inviável

Viável

Viável

Inviável
(face aos
custos de
construção
e
exploração)

MA subterrâneas
potencialmente
interferidas

PT05TEJ1038
(rib Magos)

Tejo - 2A

PT05TEJ1044
(rib Erra)
PT05ART0005A
(Vale do Sorraia)
PT05TEJ1034
(rib Sor)
PT05TEJ1047
(afluenet rib da
Raia)

Reduzido

Eventuais
alterações
físicas

PTA0X1RH5;
PTT01RH5;
PTT3; PTT7

Reduzido a Nulo
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Opções
consideradas

Impactes
sobre o
Estado das
MA
superficiais

Mecanismos
associados
aos impactes
nas MA
superficiais

PT05TEJ1030
(Albufeira de
Maranhão)

Reduzido

Eventuais
alterações
condições
físicoquímicas

PT05TEJ1023
(rio Tejo)

Moderado a
Elevado

Extração de
água

Reduzido

Eventuais
alterações
físicas

MA superficiais
potencialmente
interferidas

MA subterrâneas
potencialmente
interferidas

Impactes sobre
o Estado das
MA
subterrâneas

Mecanismos
associados
aos impactes
nas MA
subterrâneas

Viabilidade
técnica

Viabilidade
económicofinanceira

Viável

Inviável
(face aos
custos de
construção
e
exploração)

Reduzido a
Niulo

Viável

Inviável
(face aos
custos de
construção
e
exploração)

Nulo

Inviável

Viável

PT05TEJ1038
(rib Magos)
PT05TEJ1031
(rib Vale Zebro)
PT05TEJ1044
(rib Erra)
Tejo - 2B

PT05ART0005A
(Vale do Sorraia)
PT05TEJ1034
(rib Sor)
PT05TEJ1047
(afluenet rib da
Raia)
PT05TEJ1030
(Albufeira de
Maranhão)

Reduzido

Eventuais
alterações
das
condições
físicoquímicas

PT05TEJ1023
(rio Tejo)

Moderado a
Elevado

Extração de
água

PTA0X1RH5;
PTT01RH5;
PTT3; PTT7

Reduzido a Nulo

Eventuais
alterações
físicas

PT05TEJ1002
(RIB Muge)
PT05TEJ1004
(rib Lamarosa)
Tejo - 2C

PT05ART0005A
(Vale do Sorraia)
PT05TEJ1034
(rib Sor)
PT05TEJ1047
(afluenet rib da
Raia)
PT05TEJ1030
(Albufeira de
Maranhão)

Regadio a
partir de águas
residuais
tratadas

Reduzido

Reduzido

Nulo

PTA0X1RH5;
PTT01RH5;
PTT3; PTT7

Eventuais
alterações
condições
físicoquímicas
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Opções
consideradas

Alternativa
zero

MA superficiais
potencialmente
interferidas

Impactes
sobre o
Estado das
MA
superficiais

Mecanismos
associados
aos impactes
nas MA
superficiais

MA subterrâneas
potencialmente
interferidas

Impactes sobre
o Estado das
MA
subterrâneas

Mecanismos
associados
aos impactes
nas MA
subterrâneas

Viabilidade
técnica

Viabilidade
económicofinanceira

Reduzido
(assumindo
a
inexistência
de
captações
diretas nas
linhas de
água)

Extração de
água;
poluição
difusa

PTA0X1RH5 e
PTA3 (Monforte Alter do Chão)

Reduzido a
Moderado

Captações

N/A

N/A

Tendo em conta os elementos apresentados no Quadro antecedente, refere-se o seguinte
sobre cada alternativa:
AHFM do Crato (Alternativa 2 do EIA, ver AQUALOGUS e TPF (2022)19) – Esta alternativa
interfere com várias MA (ver Quadro acima). Os elementos do projeto com impactes
relevantes incluem a infraestrutura transversal projetada, (barragem do Pisão). Esta
infraestrutura irá gerar alterações físicas na MA superficial da ribeira da Seda (PT05TEJ0997),
com impactes negativos significativos sobre os ecossistemas aquáticos, alguns não
mitigáveis, que irão comprometer o alcançar dos objetivos ambientais estabelecidos para a
MA.
Todavia, esta é uma das únicas duas soluções tecnicamente viáveis para garantir as
utilizações previstas com o projeto (maioritariamente regadio e abastecimento urbano), sendo
a única viável em termos económico-financeiros. Deve referir-se que um cenário com 25% de
MPB será rentável, mesmo considerando o investimento na central fotovoltaica e na linha
adicional de alta tensão.
Albufeira do Maranhão (PT05TEJ1030) - A utilização da albufeira do Maranhão, embora
com impactes muito inferiores e economicamente viável, não é viável tecnicamente por, em
qualquer das duas variantes consideradas, não garantir o fornecimento de água para rega
previsto.
Albufeira da Apartadura (PT05TEJ0964) – Tal como a albufeira do Maranhão, a utilização
da albufeira do Apartadura não permite garantir o fornecimento de água para rega previsto, já
que não dispensaria, ou reduziria com significado, a dimensão da barragem projetada e os
volumes que se preveem utilizar a partir da albufeira do Pisão em estudo.
Rio Tejo (várias MA consoante o local de captação) – Embora com impactes de média
magnitude e viabilidade técnica, os custos associados à construção e exploração do sistema,
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nas três variantes consideradas, são significativamente superiores aos considerados para a
solução base do AHFM do Crato, tornando a solução inviável economicamente.
Regadio a partir de águas residuais tratadas – Embora esta solução não afete nenhuma
MA, não é viável, por si só ou conjugada com outras origens, para garantir os volumes de
água previstos, sobretudo para rega.
Alternativa zero – Esta opção não terá impactes adicionais sobre as MA, assumindo a
manutenção das práticas e intensidade culturais praticadas atualmente, mas não permitirá os
objetivos de intensificação agrícola previstos com a implementação do AHFM do Crato.
2.2.1.4

Medidas de mitigação previstas

A implantação de barragens tem impactes bem conhecidos sobre a estrutura, dinâmica e
funcionamento das linhas de água (e.g., Petts, 1984 24; Thornton et al., 1990 25; Garcia de Jalon
et al., 1994 26; Schmutz e Moog, 2018 27), decorrente das modificações que promovem nas
suas características. Assim, e para reduzir esses impactes, os projetos deste tipo de
infraestruturas integram medidas de mitigação que são selecionadas após a identificação dos
impactes relevantes em cada caso e das medidas passíveis de ser implementadas para os
mitigar.
No caso do projeto do AHFM do Crato, e para fazer face aos efeitos gerados pela barragem
do Pisão, podem ser adotadas as seguintes medidas de mitigação:
– definição e implementação de um Regime de Caudal Ecológico (RCE) a garantir a
jusante da barragem e que mimetize o regime de caudais naturais e que permita
manter as funções essenciais do ecossistema fluvial;
– conceção e implementação de um sistema de transposição que permita garantir a
passagem dos peixes de jusante para montante.
Um aspeto particular do AHFM do Crato é a existência de manchas de rega, não
infraestruturadas, com captações de água previstas diretamente na ribeira da Seda (duas) ou
na albufeira do Maranhão (outras duas). Para concretização destas componentes do regadio,
teria de ser aduzida, artificialmente, água armazenada na albufeira do Pisão diretamente pela
ribeira da Seda. Assim, e como forma de mitigar os efeitos do projeto sobre esta MA
24 Petts, G.E. (1984). Impounded Rivers: Perspectives for Ecological Management. John Wiley and Sons, New York.

Thornton, K. W., Kimmel, B. L. e E. Payne (1990). Reservoir limnology; Ecological perspectives. John Wiley & Sons,
Garcia de Jalon D., Sanchez P. e J. A. Camargo (1994). Downstream effects of a new hydropower impoundment on macrophyte,
macroinvertebrate and fish communities. Regulated Rivers: Research & Management 9: 253–261.
27
Schmutz, S. e O. Moog (2018). Dams: Ecological Impacts and Management. Em Schmutz, S; Sendzimir, J (eds.),Riverine
Ecosystem Management, Cham: Springer International Publishing
25
26
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(nomeadamente evitando a sua artificialização), o EIA Consolidado desenvolvido em fase de
Estudo Prévio (AQUALOGUS e TPF, 2022) veio propor que estas quatro manchas de solos
venham a ser excluídas do Projeto de Execução a desenvolver.
Relativamente aos impactes potenciais do regadio, as ações relacionadas com o tipo de
agricultura a praticar na zona a irrigar, a verter, nomeadamente, num código de boas práticas,
irão promover o uso eficiente da água e de outros fatores de produção, nomeadamente os
fertilizantes. Sempre que possível, será também favorecida a rega gota a gota, bem como a
implementação de sistemas culturais que envolvam a conservação e gestão dos resíduos
das culturas.
Está previsto que o regadio a implementar apresente um conjunto de condicionantes às
práticas culturais, nomeadamente o fomento da agricultura em modo biológico (até 25% da
área prevista para beneficiação), assim como a restrição de que cada exploração não possa
beneficiar uma área contínua superior a 100 ha. A esse respeito deve referir-se que o contrato
da CIMAA com o PRR obriga a incorporar nos PDM dos concelhos beneficiados pelo AHFM
do Crato restrições às práticas agrícolas realizadas no futuro empreendimento.
Importa ainda referir que para tentar minimizar a deterioração da qualidade de água da futura
albufeira do Pisão serão implementas medidas de minimização nas MA que se localizam na
bacia drenagem da futura albufeira (e.g., proteção e fomento da galeria ribeirinha) e na própria
albufeira (e.g., promoção de vegetação ao longo do perímetro da albufeira), que
correspondem genericamente à ribeira da Seda (PT05TEJ0997), assim como às ribeiras de
Almojanda (PT05TEJ0978) e de Enfermaria (PT05TEJ0977).
Do ponto de vista pedológico, serão também favorecidas práticas culturais que potenciem a
retenção do solo, reduzindo a erosão, e que mantenham e promovam a vegetação ribeirinha
existente nas linhas de água, com o objetivo de funcionar como buffer ecológico para a
retenção de nutrientes.
Importa ainda referir que no Estudo Prévio não foram previstos quaisquer “…trabalhos de
limpeza e reperfilamento nas secções das linhas de água …”, de forma a preservar as
condições hidromorfológicas das linhas de água, podendo mesmo, em fase de Projeto de
Execução, vir a ser propostas ações de beneficiação e restauro para estas linhas de água que
fomentem o seu valor ecológico.
Este conjunto de ações pretende reduzir, tanto quanto possível, os riscos de poluição química
das águas (superficiais e subterrâneas) associados à atividade agrícola, em particular a
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poluição difusa, uma das principais pressões sobre o Estado das MA europeias (Boezeman
et al. 2020 28).
De forma a responder à legislação vigente que estabelece o regime jurídico aplicável ao
controlo, à detenção, à introdução na natureza e ao repovoamento de espécies exóticas
(Decreto-Lei nº 92/2019, de 10 de julho), uma das Questões Significativas da Gestão da Água
(QSIGA) identificadas na RH nº 5 no âmbito do planeamento dos recursos hídricos, será ainda
desenvolvido e implementado um plano de controlo e gestão de espécies vegetais invasoras
associadas aos meios hídricos que, como identificado no PGRH já é um problema relevante
na sub-bacia do rio Sorraia
Os impactes sobre os ecossistemas aquáticos associados à Fase de Construção do projeto
serão genericamente mitigáveis através da aplicação das Medidas de Minimização de cariz
geral, em conjunto com o Sistema de Gestão Ambiental da Obra. No Quadro 2.24 são
sintetizadas as tipologias de medidas de mitigação exequíveis consideradas para as fases de
construção e exploração do projeto.
Quadro 2.24 – Medidas de minimização equacionadas para a Fase de Exploração.
Indicador

Tipologia de Medida
Barragem + central mini-hídrica

Conetividade fluvial
Caudal circulante

Sedimentos

Qualidade da Água

Instalar sistema de transposição piscícola;
Implementar plano de promoção da conetividade fluvial ao longo da
ribeira da Seda (MA com código PT05TEJ0997).
Implementar Regime de Caudais Ecológicos (RCE).
Exclusão das áreas beneficiadas a partir de captações diretas na ribeira
da Seda e albufeira do Maranhão
Definir e implementar um plano de monitorização do assoreamento da
albufeira, de modo a que atempadamente se pudessem vir a tomar
medidas para controlar a afluência de sedimentos e/ou para remoção
periódica dos sedimentos considerados excessivos
Plano de desmatação da albufeira;
Proteção e fomento da galeria ribeirinha na MAFM a jusante da
barragem do Pisão.
Proteção e fomento da galeria ribeirinha nas MA afluentes à albufeira do
Pisão
Promoção de barreiras de vegetação nas margens da albufeira do Pisão
com o propósito de conter a entrada de nutrientes na MA lêntica
Regadio

Promoção Boas Práticas
Agrícolas

Implementar um código de boas práticas para boa utilização de água,
fertilizantes e agroquímicos
Otimizar o volume de água utilizado pelas plantas (rega a gota-a-gota,
em detrimento dos “center pivot”);
Implementar as medidas minimizadoras de consumos de água
constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.;

Boezeman, D.; Wiering, M.; A. Crabbé (2020). Agricultural Diffuse Pollution and the EU Water Framework Directive: Problems
and Progress in Governance. Water 12, 2590.
28
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Indicador

Promoção de Boas Práticas de
Conservação dos Solos

Tipologia de Medida
Privilegiar sistemas culturais envolvendo mobilização de conservação,
gestão de resíduos das culturas e gestão da vegetação adventícia
(particularmente interessantes em culturas permanentes);
Estabelecer mecanismos e medidas específicas para assegurar uma
agricultura diversificada 29 e preferencialmente em modo biológico (nos
estudos socioeconómicos é referido que poderá alcançar os 25% da
área beneficiada), em oposição ao crescimento da agricultura intensiva e
do tipo monocultura;
Implementar sistemas de gestão de solos para limitar processos de
erosão.
Fotovoltaica flutuante

Promoção Boas Práticas

Implementar código de boas práticas para as ações de conservação e
manutenção
Outros

Espécies Exóticas Invasoras

Implementar plano de gestão e controlo de espécies vegetais.

2.2.2 Identificação das MA a afetar, suas características e classificação do estado,
objetivos propostos e medidas previstas no PGRH
2.2.2.1

Identificação e caraterísticas das MA

A barragem do Pisão será edificada no setor de montante da ribeira de Seda (MA com código
PT05TEJ0997), que possui uma extensão de 46,5787 km e uma bacia de drenagem com
150,0 km2, pertencendo à tipologia dos Rios do Sul de Média-Grande Dimensão (Figura 2.8).
Tendo em conta que o projeto do AHFM do Crato integra algumas áreas potenciais de regadio
na envolvente do regolfo da albufeira do Maranhão, foi considerado que a sua área de
influência abrange também a albufeira da referida barragem (MA com o código
PT05TEJ1030), que é uma MA superficial do tipo albufeira, incluída no Grupo do Tipo Sul.

No contrato com PRR é referido que está prevista a revisão dos Planos Diretores Municipais (Alter do Chão, Avis, Crato,
Fronteira e Sousel) para inclusão de uma norma que garanta que no perímetro de rega associado ao empreendimento, a área
29

de cada unidade de funcionamento seja limitada a 100 ha, prevenindo o estabelecimento de grandes explorações em regime
intensivo ou super-intensivo.
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Figura 2.8 – Enquadramento do AHFM do Crato com a tipologia de massas de água.

No que respeita à componente do regadio, e além da ribeira de Seda, é interferida na mesma
tipologia – Rios do Sul de Média Grande Dimensão – a ribeira Grande. No que respeita aos
Rios do Sul de Pequena Dimensão, são interferidas 12 MA, a generalidade delas de cariz
claramente intermitente.
2.2.2.2

Estado das MA, objetivos e medidas previstas no PGRH

Nos Quadro 2.25 e Quadro 2.26 é apresentada, respetivamente, a sobreposição da área de
estudo com as MA superficiais e subterrâneas interferidas pelo AHFM do Crato, com a
apresentação do Estado Ecológico, químico e quantitativo, os elementos penalizadores a nível
da classificação de Estado, objetivos ambientais e medidas previstas no PGRH em vigor para
as referidas MA. Importa destacar que a elevada dimensão das MA subterrâneas,
particularmente no caso da PTA0x1RH5, faz com que muitas das Medidas identificadas não
tenham aplicação local.
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Quadro 2.25 – Dados dos PGRH em vigor para as MA superficiais interferidas (APA, 2016).
Código
Massa de
Água

Curso de
Água

Extensão
(km) /
Área (há)

Estado

Elementos
penalizadores

Estado
químico

Objetivos
Ambientais
(2º Ciclo)

Programa de Medidas

Rios do Sul de Pequena Dimensão
PT05TEJ0978

Ribª. de
Almojanda

9

Razoável

Desconhecido

Inferior a
bom

PTE1P06M01_RH5 Adotar um novo Código de Boas Práticas Agrícolas,
contemplando disposições para o azoto e para o fósforo

PT05TEJ0977

Ribª. de
Enfermaria

8,5

Bom

Desconhecido

Bom ou
superior

PT05TEJ0974

Ribª. do
Chocanal

22,9

Razoável

Biológicos
(Macroinvertebrados);
Desconhecido
FQ (%OD; CBO5;
OD; NH4; P Total)

Inferior a
Bom

PT05TEJ0973

Ribª. de
Linhais

21,2

Bom

Desconhecido

Bom ou
superior

PT05TEJ0975

Ribª. de
Cornado

5,2

Razoável

Desconhecido

Inferior a
bom

PT05TEJ0984

Ribª. do
Freixo

8,1

Bom

Desconhecido

Bom ou
superior

PT05TEJ0986

Ribª. de
Alfeijós

16,6

Biológicos
Razoável (Macroinvertebrados); Desconhecido
FQ (%OD; OD)

Inferior a
bom

PTE1P06M01_RH5 Adotar um novo Código de Boas Práticas Agrícolas,
contemplando disposições para o azoto e para o fósforo

PT05TEJ0989

Ribª. de
Rabaça

2,2

Medíocre

Desconhecido

Inferior a
bom

PTE1P06M11_RH5 Condicionantes à valorização agrícola de lamas de
depuração e efluentes pecuários

PTE1P06M01_RH5 Adotar um novo Código de Boas Práticas Agrícolas,
contemplando disposições para o azoto e para o fósforo

PTE1P06M01_RH5 Adotar um novo Código de Boas Práticas Agrícolas,
contemplando disposições para o azoto e para o fósforo

45

Avaliação da Sustentabilidade e Desenvolvimento Integrado dos Recursos Hídricos e Energéticos do Aproveitamento Hidráulico de Fins
Múltiplos do Crato
Estudo de Impacte Ambiental
Relatórios Técnicos
Volume 2 – Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações
previstas no n.º 7 do Artigo 4º da DQA

Código
Massa de
Água

Curso de
Água

Extensão
(km) /
Área (há)

Estado

PT05TEJ0988

Ribª. do
Espinheiro

2,5

PT05TEJ0999

Ribª. de
Terrujo

13,5

PT05TEJ1000

Ribª. de
Sarrazola

PT05TEJ1010

Ribª. de
Vide

Estado
químico

Objetivos
Ambientais
(2º Ciclo)

Bom

Desconhecido

Bom ou
superior

Bom

Desconhecido

Bom ou
superior

Elementos
penalizadores

Programa de Medidas

34,3

Biológicos
(Macroinvertebrados);
Desconhecido
Razoável
FQ (%OD; OD; P
total)

Inferior a
bom

PTE1P06M01_RH5 Adotar um novo Código de Boas Práticas Agrícolas,
contemplando disposições para o azoto e para o fósforo;
PTE2P01M01_RH5 Melhorar a gestão da água e promover a eficiência da
sua
utilização no regadio

21,1

Biológicos
Razoável (Macroinvertebrados); Desconhecido
FQ (%OD; OD);

Inferior a
bom

PTE1P06M01_RH5 Adotar um novo Código de Boas Práticas Agrícolas,
contemplando disposições para o azoto e para o fósforo;
PTE3P02M02_SUP_RH5 Instalar, manter e recuperar galerias ripícolas e
erradicar espécies invasoras lenhosas em áreas florestais e agroflorestais

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

PT05TEJ0997

PT05TEJ1018

Ribª. de
Seda

Rio
Grande

46,6

80,4

Mau

Bom

Biológicos (Peixes);
FQ (%OD; OD; P
Total)

Desconhecido

Desconhecido

Inferior a
Bom

PTE1P06M11_RH5 Condicionantes à valorização agrícola de lamas de
depuração e efluentes pecuários

Bom e
superior

PTE1P01M41_SUP_RH5 Construção das ETAR de Vale de Maceiras, no
concelho de Fronteira; PTE1P01M45_SUP_RH5 Construção de várias
ETAR e respetivas redes no concelho
de Estremoz; PTE1P15M14_SUP_RH5 Construção de sistemas de
drenagem de águas residuais em
falta no concelho de Estremoz
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Código
Massa de
Água

Curso de
Água

Extensão
(km) /
Área (há)

Estado

Elementos
penalizadores

Estado
químico

Objetivos
Ambientais
(2º Ciclo)

Programa de Medidas

Albufeiras do Tipo Sul

PT05TEJ1030

Albufeira
do
Maranhão

19,6

Razoável

Biológicos
(Fitoplâncton), FQ
(%OD; OD; P Total)

Quadro 2.26 – Dados dos PGRH para as MA subterrâneas (APA, 2016).
Código
MA

MA

Área
(km2)

Estado
Quantitativo

Estado
Químico

Programa de Medidas

PTA0x1RH5

PTE7P01M05_SUB_RH5 Investigação da origem dos parâmetros cujas concentrações excedem
os limiares ou normas de qualidade nas massas de água subterrâneas Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Tejo, Monforte-Alter do Chão, Estremoz-Cano, Orla Ocidental
Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Oeste, Pisões-Atrozela, Caldas da Rainha-Nazaré,
Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda
PTE1P01M55_RH5 Construção da ETAR das Limeiras e sistema de drenagem, na freguesia de
Praia do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha
Maciço Antigo
Indiferenciado da
Bacia do Tejo

14268,2

Bom

Bom

PTE1P15M12_RH5 Construção do sistema de drenagem de águas residuais na freguesia da Praia
do Ribatejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha
PTE1P12M04_RH5 Implementação das obras de segurança ambiental na área mineira de Segura
PTE1P12M03_RH5 Implementação das obras de segurança ambiental na área mineira de
Sarzedas.
PTE1P12M02_RH5 Implementação das obras de segurança ambiental na área mineira de
Mostardeira
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Código
MA

MA

Área
(km2)

Estado
Quantitativo

Estado
Químico

Programa de Medidas
PTE1P12M01_RH5 Implementação das obras de segurança ambiental na área mineira de Mata da
Rainha.
PTE1P15M42_RH5 Construção de estação elevatória para ligação de efluentes à ETAR de
Bendada, no concelho do Sabugal
TE1P02M02_RH5 Promover a melhoria da gestão de efluentes pecuários
PTE1P02M01_RH5 Promover a melhoria da gestão de efluentes agroindustriais
PTE1P05M02_RH5 Licenciar e respeitar os requisitos legais definidos para as explorações
pecuárias
PTE1P06M01_RH5 Adotar um novo Código de Boas Práticas Agrícolas, contemplando disposições
para o azoto e para o fósforo
PTE1P06M02_RH5 Respeitar as normas e as condicionantes definidas para a utilização de lamas
de depuração em solos agrícolas (adotar boas práticas de fertilização com lamas)
PTE1P06M03_RH5 Respeitar as regras da Condicionalidade nas explorações agrícolas, pecuárias
e florestais
PTE1P06M04_RH5 Respeitar as normas e condicionantes definidas para a valorização agrícola de
efluentes pecuários (adotar boas práticas de fertilização com efluentes pecuários)

PTA3

PTE1P05M04_SUB_RH5 Interdição de rejeição de águas residuais através de sistemas de
infiltração no solo em massas de água subterrâneas cársicas
Monforte - Alter do
Chão

97,9

Bom

Bom

PTE7P01M05_SUB_RH5 Investigação da origem dos parâmetros cujas concentrações excedem
os limiares ou normas de qualidade nas massas de água subterrâneas Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Tejo, Monforte-Alter do Chão, Estremoz-Cano, Orla Ocidental
Indiferenciado das Bacias das Ribeiras do Oeste, Pisões-Atrozela, Caldas da Rainha-Nazaré,
Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda
PTE1P05M05_SUB_RH5 Garantir a impermeabilização artificial de sistemas de tratamento e/ou
armazenamento de águas residuais
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Código
MA

MA

Área
(km2)

Estado
Quantitativo

Estado
Químico

Programa de Medidas
PTE1P02M02_RH5 Promover a melhoria da gestão de efluentes pecuários
PTE1P02M01_RH5 Promover a melhoria da gestão de efluentes agroindustriais
PTE1P05M02_RH5 Licenciar e respeitar os requisitos legais definidos para as explorações
pecuárias
PTE1P06M01_RH5 Adotar um novo Código de Boas Práticas Agrícolas, contemplando disposições
para o azoto e para o fósforo
PTE1P06M02_RH5 Respeitar as normas e as condicionantes definidas para a utilização de lamas
de depuração em solos agrícolas (adotar boas práticas de fertilização com lamas)
PTE1P06M03_RH5 Respeitar as regras da Condicionalidade nas explorações agrícolas, pecuárias
e florestais
PTE1P06M04_RH5 Respeitar as normas e condicionantes definidas para a valorização agrícola de
efluentes pecuários (adotar boas práticas de fertilização com efluentes pecuários)
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Os Programas de Medidas para a generalidade das MA da área analisadas visavam a adoção
de Códigos de Boas Práticas Agrícolas e a definição de condicionantes a aplicar no
licenciamento para reduzir a poluição de nutrientes provenientes da agricultura e/ou pecuária.
No caso específico da ribeira de Vide (PT05TEJ1010), as medidas incluíam também a
recuperação da galeria ribeirinha, com erradicação de espécies exóticas invasoras. Todas
estas medidas são de cariz preventivo e de aplicação regional.
Para a MA da ribeira Grande, as medidas previstas, específicas e de cariz corretivo,
pretendiam mitigar os problemas associados à poluição de origem urbana, através da
construção de ETAR e de sistemas de drenagem de águas residuais. Relativamente à ribeira
de Seda, as intervenções previstas incluíam a valorização agrícola de lamas de depuração e
efluentes pecuários, enquanto medida de cariz específico.
O terceiro ciclo de PGRH (2022-2027), em consulta pública até 30 de outubro de 2022, já
apresenta alguma evolução em resultado da aplicação dos programas de medidas referidos
acima, quer a nível da classificação de Estado quer dos objetivos ambientais e medidas de
minimização previstas. Nos Quadro 2.27 e Quadro 2.28 são apresentados alguns dos
dados 30 em consulta pública, complementados com outros disponibilizados pela APA. Como
é possível observar, várias MA não alcançam os objetivos ambientais estabelecidos na
legislação. Diferentes elementos biológicos, consoante a MA, são responsáveis pelas
classificações insatisfatórias do estado ecológico (peixes, fitobentos e macroinvertebrados
bentónicos), ao que se associam também valores insatisfatórios de vários parâmetros físicoquímicos de suporte, de que se podem destacar vários nutrientes (fósforo e azoto). O Estado
químico é inferior a Bom em uma MA (Ribª. de Alfeijós).
As medidas previstas aplicar durante o 3.º ciclo de PGRH (até 2027) estão, como esperado,
dirigidas às principais pressões registadas nas MA em causa (que são abordadas no item
2.2.4. do presente documento), incluindo ações dirigidas à atividade agropecuária (e.g.
implementação da Estratégia Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais), à
operação de infraestruturas hidráulicas (e.g. Definição e implementação de caudais
ecológicos em barragens), ao controlo de espécies exóticas (Elaboração do plano de ação
nacional de controlo, contenção e erradicação de espécies exóticas invasoras - fauna
aquática) e ao setor do saneamento (e.g. implementação de pré-tratamento nas unidades
industriais ligadas à rede municipal, no concelho do Crato, ou a remodelação do Sistema de
Drenagem de Águas Residuais na ribeira da Seda).

30

Ainda – junho de 2022 – não se encontram disponíveis as Fichas de MA onde toda a informação é apresentada.
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Quadro 2.27 – Dados da terceira geração PGRH para as MA
superficiais interferidas (Fonte: versão consulta pública).
Código Massa
de Água

Curso de
Água

Extensão
Estado
(km) /
Ecológico
Área (há)

Estado
químico

Programa de Medidas

Parâmetro responsável

Rios do Sul de Pequena Dimensão
PT05TEJ0978

PT05TEJ0977

Ribª. de
Almojanda
Ribª. de
Enfermaria

9,06

8,50

Razoável

PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: Implementação da Estratégia
Desconhecido Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
(ENEAPAI 2030)

Macroinvertebrados; Fosfato
(PO4); Fósforo total

Medíocre

PTE1P06M06R_RH_3Ciclo: Aplicação das condicionantes
ambientais na avaliação dos projetos de valorização
Desconhecido
agrícola de efluentes pecuários e de lamas de ETAR, com
base na cartografia das áreas condicionadas ou interditas

Macroinvertebrados; Fosfato
(PO4); Fósforo total

PT05TEJ0974

Ribª. do
Chocanal

22,89

Mau

Bom ou
superior

PT05TEJ0973

Ribª. de
Linhais

21,17

Bom

Bom ou
superior

PT05TEJ0975

Ribª. de
Cornado

5,25

Bom

Bom ou
superior

PT05TEJ0984

Ribª. do
Freixo

8,08

Bom

Bom ou
superior

PTE1P01M17_SUP_RH5_3Cicl: Intervenção ou
implementação de pré-tratamento nas unidades industriais
ligadas à rede municipal, no concelho do Crato
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: Implementação da Estratégia
Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
(ENEAPAI 2030); PTE4P01M01R_SUP_RH_3Ciclo:
Elaboração do plano de ação nacional de controlo,
contenção e erradicação de espécies exóticas invasoras fauna aquática

Macroinvertebrados; Peixes;
Fósforo total
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Código Massa
de Água

PT05TEJ0986

PT05TEJ0989

Curso de
Água

Ribª. de
Alfeijós

Ribª. de
Rabaça

Extensão
Estado
(km) /
Ecológico
Área (há)

16,56

2,16

Mau

Razoável

PT05TEJ0988

Ribª. do
Espinheiro

2,46

Medíocre

PT05TEJ0999A

Ribª. de
Terrujo

12,99

Razoável

Estado
químico

Programa de Medidas

PTE3P03M06_SUP_RH5_3Ciclo: Estudo de viabilidade
técnica de adaptação de órgãos para libertação de caudal
ecológico na barragem Jorge Sampaio/Herdade do Pereira;
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: Implementação da Estratégia
Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
Inferior a bom
(ENEAPAI 2030); PTE3P03M01R_SUP_RH_3Ciclo:
Definição de caudais ecológicos nas barragens;
PTE4P01M01R_SUP_RH_3Ciclo: Elaboração do plano de
ação nacional de controlo, contenção e erradicação de
espécies exóticas invasoras - fauna aquática
Bom ou
superior

PTE3P03M07_SUP_RH5_3Ciclo: Estudo de viabilidade
técnica de adaptação de órgãos para libertação de
caudal ecológico na barragem Vale de Barqueiros;
PTE3P03M01R_SUP_RH_3Ciclo: Definição de caudais
ecológicos nas barragens;

Parâmetro responsável

Peixes; Fósforo total;
Fluoranteno

Fósforo total; Dimetoato

Macroinvertebrados;
Amoníaco; Azoto amoniacal
(NH4); Azoto total; CBO5;
Fosfato (PO4); Fósforo total;
Nitrito; Oxigénio dissolvido
(%sat)
PTE3P02M01_SUP_RH5: Definição e implementação de
Fosfato (PO4); Fósforo total;
uma estratégia para a reabilitação e requalificação de linhas Macroinvertebrados
de água
(agrupada com a MA
PTE3P03M08_SUP_RH5_3Ciclo: Estudo de viabilidade
PT05TEJ1001)
técnica de adaptação de órgãos para libertação de caudal
Desconhecido
ecológico na barragem de Monte Campo, na Herdade de
Monte Campo
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: Implementação da Estratégia
Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
(ENEAPAI 2030)
PTE1P15M104_SUP_RH5 Remodelação do Sistema de
Drenagem de Águas Residuais – Seda;
Desconhecido PTE1P15M75_SUP_RH5: Sistema de Saneamento de
Águas Residuais – Emissários do Bairro dos Covões à
Ribeira de Seda e da Pedra Basta à Zona Industrial
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Código Massa
de Água

Curso de
Água

Extensão
Estado
(km) /
Ecológico
Área (há)

Estado
químico

PT05TEJ1000

Ribª. de
Sarrazola

34,25

Razoável

Bom ou
superior

PT05TEJ1010

Ribª. de
Vide

21,10

Bom

Bom ou
superior

Programa de Medidas

Parâmetro responsável

PTE3P03M01R_SUP_RH_3Ciclo: Definição de caudais
ecológicos nas barragens
PTE4P01M02R_SUP_RH_3Ciclo: Elaboração do plano de
ação nacional de controlo, contenção e erradicação de
espécies exóticas invasoras - flora aquática
PTE3P02M01_SUP_RH5: Definição e implementação de
Fitobentos
uma estratégia para a reabilitação e requalificação de linhas
de água
PTE3P03M09_SUP_RH5_3Ciclo: Estudo de viabilidade
técnica de adaptação de órgãos para libertação de caudal
ecológico na barragem do Zambujo;
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: Implementação da Estratégia
Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
(ENEAPAI 2030); PTE3P03M01R_SUP_RH_3Ciclo:
Definição de caudais ecológicos nas barragens

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

PT05TEJ0997A

Ribª. de
Seda

41,38

Mau

Bom ou
superior

PTE1P15M104_SUP_RH5: Remodelação do Sistema de
Drenagem de Águas Residuais – Seda
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: Implementação da Estratégia
Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
(ENEAPAI 2030)
PTE4P01M01R_SUP_RH_3Ciclo: Elaboração do plano de
ação nacional de controlo, contenção e erradicação de
espécies exóticas invasoras - fauna aquática

Fosfato (PO4); Fósforo total;
Peixes
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Código Massa
de Água

Curso de
Água

PT05TEJ1018C

Rio
Grande

Extensão
Estado
(km) /
Ecológico
Área (há)

57,22

Bom

Estado
químico

Programa de Medidas

Parâmetro responsável

Bom ou
superior
Albufeiras do Tipo Sul

PT5TEJ1030A

Albufeira
do
Maranhão

19,33

Medíocre

PTE2P01M02_SUP_RH5: Desenvolver modelos de
Fósforo total; Nitrito;
simulação da exploração das albufeiras dos
Fitoplâncton
aproveitamentos hidroagrícolas do Grupo II que serão
intervencionadas no âmbito da Estratégia do Regadio 20142020 (Barragens de Idanha, Meimoa, Maranhão, Montargil,
Magos, Apartadura, Açude do Gameiro e Açude do
Furadouro), para otimização dos usos da água
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: Implementação da Estratégia
Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
Desconhecido
(ENEAPAI 2030)
PTE1P05M01R_RH_3Ciclo: Revisão de TURH para
rejeição de águas residuais provenientes dos setores
urbano e industrial em massas de água com estado inferior
a Bom e/ou em sub-bacias com índice de escassez
significativo, utilizando obrigatoriamente a abordagem
combinada para a determinação dos VLE adequados
PTE3P03M01R_SUP_RH_3Ciclo: Definição de caudais
ecológicos nas barragens
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Elementos
penalizadores

Estado Global

Estado
Químico

Estado
Quantitativo

Área (km2)

Massa de
água

Código

Quadro 2.28 – Dados da terceira geração PGRH para as MA
subterrâneas interferidas (Fonte: versão consulta pública).

Programa de Medidas

Parâmetro
responsável

PTE1P12M01_RH5: Implementação das obras de segurança
ambiental na área mineira de Mata da Rainha
PTE1P12M02_RH5: Implementação das obras de segurança
ambiental na área mineira de Mostardeira
PTE1P12M03_RH5: Implementação das obras de segurança
ambiental na área mineira de Sarzedas
PTE1P12M04_RH5: Implementação das obras de segurança
ambiental na área mineira de Segura
Maciço Antigo
Indiferenciado
PTA0x1RH5
14268,15 Bom
da Bacia do
Tejo

PTE1P01M95_SUB_RH4_3Ciclo: Implementação de melhorias
na ETAR de Amarelos para cumprimento do TURH, no
concelho de Vila Velha de Ródão
Bom

Bom

PTE1P06M06R_RH_3Ciclo: Aplicação das condicionantes
ambientais na avaliação dos projetos de valorização agrícola
de efluentes pecuários e de lamas de ETAR, com base na
cartografia das áreas condicionadas ou interditas
PTE1P06M04R_SUB_RH_3Ciclo; Aplicação do Programa de
Ação das Zonas Vulneráveis e avaliação da sua eficácia
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo: Implementação da Estratégia
Nacional para os Efluentes Agropecuários e Agroindustriais
(ENEAPAI 2030)
PTE2P04M03R_RH_3Ciclo: Revisão dos TURH de captação
nas massas de água com estado inferior a Bom ou em
subbacias com índice de escassez significativo
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Programa de Medidas

Parâmetro
responsável

PTE2P04M05R_RH_3Ciclo: Condicionar o licenciamento de
captações de água (novas ou a renovar) com base no índice
de escassez da sub-bacia, promovendo a utilização de origens
de água alternativa
PTE1P06M11_RH5: Condicionantes à valorização agrícola de
lamas de depuração e efluentes pecuários
PTA3

Monforte Alter do Chão

97,88

Bom Medíocre Medíocre

PTE1P05M04_SUB_RH5:Interdição de rejeição de águas
Fósforo total
Fósforo residuais através de sistemas de infiltração no solo em massas
Zona protegida:
Total de água subterrâneas cársicas
Nitrato
PTE1P05M05_SUB_RH5: Garantir a impermeabilização
artificial de sistemas de tratamento e/ou armazenamento de
águas residuais
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Quadro 2.29– Evolução do Estado das MA superficiais entre o 2.º e o 3.º ciclo de PGRH.

2.2.3

Código MA

Curso de Água

Estado no PGRH do
2.º ciclo

Estado no PGRH do
3.º ciclo

PT05TEJ0978

Ribª. de Almojanda

Razoável

Razoável

PT05TEJ0977

Ribª. de Enfermaria

Bom

Medíocre

PT05TEJ0974

Ribª. do Chocanal

Razoável

Mau

PT05TEJ0973

Ribª. de Linhais

Bom

Bom

PT05TEJ0975

Ribª. de Cornado

Razoável

Bom

PT05TEJ0984

Ribª. do Freixo

Bom

Bom

PT05TEJ0986

Ribª. de Alfeijós

Razoável

Mau

PT05TEJ0989

Ribª. de Rabaça

Medíocre

Razoável

PT05TEJ0988

Ribª. do Espinheiro

Bom

Medíocre

PT05TEJ0999

Ribª. de Terrujo

Bom

Razoável

PT05TEJ1000

Ribª. de Sarrazola

Razoável

Razoável

PT05TEJ1010

Ribª. de Vide

Razoável

Bom

PT05TEJ0997

Ribª. de Seda

Mau

Mau

PT05TEJ1018

Rio Grande

Bom

Bom

PT05TEJ1030

Albufeira do
Maranhão

Razoável

Medíocre

Identificação de Zonas Protegidas

No contexto da DQA e da Lei da Água, "zonas classificadas como protegidas" são porções
territoriais que requerem proteção especial ao abrigo da legislação comunitária no que
respeita à proteção das águas superficiais e subterrâneas ou à conservação dos habitats e
dos taxa estritamente dependentes das MA. A sua identificação e registo foram efetuados de
acordo com as definições e procedimentos que constam do Artigo 6° da DQA/Artigo 4° da Lei
da Água.
Em concreto, as zonas protegidas incluem:
− zonas designadas por normativo próprio para a captação de água destinada ao
consumo humano.
− zonas designadas para a proteção de espécies aquáticas de interesse económico (e.g.,
águas classificadas como: i) piscícolas; e ii) conquícolas).
− MA designadas como águas de recreio, incluindo zonas designadas como de águas
balneares.
− zonas sensíveis em termos de nutrientes, incluindo as zonas vulneráveis e as zonas
designadas como sensíveis.
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− zonas designadas para a proteção de habitats em que a manutenção ou a melhoria do
estado da água seja um dos fatores importantes para a proteção, incluindo os sítios
relevantes da rede Natura 2000.
− zonas designadas para a proteção de espécies em que a manutenção ou a melhoria do
estado da água seja um dos fatores importantes para a proteção, mais especificamente
as Zonas de Proteção Especial [e.g., Diretivas Comunitárias: i) Aves (79/409/CEE e
2009/147/CE) e ii) Habitats (92/43/CEE), que foram transpostas para a ordem jurídica
interna pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, na sua redação atual].
− zonas de máxima infiltração (estas apenas definidas como zonas protegidas na Lei da
Água).
− outras áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo
Estado Português, designadamente sítios Ramsar.
Importa acrescentar que não é possível aplicar as derrogações da DQA para os objetivos
definidos por outras Diretivas, nomeadamente as associadas à conservação da natureza.
No Quadro 2.30 é apresentada a listagem das Zonas Protegidas inseridas na bacia de
drenagem própria das MA, superficiais e subterrâneas, intercetadas pela área de estudo.
Desde já se refere que a maioria destas Zonas Protegidas não ficam inseridas no interior da
área de implementação do aproveitamento. De facto, na área interferida não existe nenhuma
sobreposição com o Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo
Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
242/2015, de 15 de outubro, e que inclui, além da Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP),
as áreas classificadas que integram a Rede NATURA 2000.
Quadro 2.30 – Zonas protegidas identificadas para as MA em estudo.
MA

Tipologia

Designação

Superficiais
Rios
PT05TEJ0989
(ribª. de Rabaça)

PT05TEJ0997
(ribª. de Seda)

PT05TEJ1018
(ribª Grande)

PTCON0029 - Zona designada para a
proteção de habitas (Sítios de Importância
Comunitária - SIC)
PTA77050838 - Zona designada para a
captação de água destinada ao consumo
humano
PTP74 - Zona designada para a proteção
de Espécies Aquáticas de Interesse
Económico (Águas Piscícolas)
PTZPE0052 - Zonas Designadas para a
Conservação de Aves Selvagens (Zona de
Proteção Especial - ZPE)

Cabeção
Figueira Doida
Ribeira Seda (curso de água)
Veiros
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MA

Tipologia

Designação

Albufeiras

PT05TEJ1030
(albufeira do
Maranhão)

PTLK19 - Zona sensível em termos de
nutrientes
PTCL3X - Clube Náutico de Avis (Zona
designada como águas de recreio (águas
balneares)
PTP74 - Zona designada para a proteção
de Espécies Aquáticas de Interesse
Económico (Águas Piscícolas)

Albufeira do Maranhão
Cabeção
Ribeira Seda (curso de água)

Subterrâneas
PTA3
PTA0x1RH5

PTA7A0x1RH5 - Zona designada para a
captação de água destinada ao consumo
humano
PTA7A3 - Zona designada para a captação
de água destinada ao consumo humano

Monforte-Alter
Maciço Antigo Indiferenciado da bacia do
Tejo

Uma (potencial) Zona Protegida que fica no interior da Área de Estudo corresponde à ribeira
de Seda, classificada como “Zona designada para a proteção de Espécies Aquáticas de
Interesse Económico”. Esta classificação teve por base a Directiva 78/659/CEE do Conselho,
de 18 de julho de 1978 (alterada pela Directiva 2006/44/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 6 de setembro de 2006). Embora, de acordo com o n.º 2 do Artigo 22º da DQA,
a Diretiva das águas Piscícolas tenha sido revogada em 2013, a presente tipologia de Zona
Protegida continua a vigorar no ordenamento jurídico interno, sendo regulamentada pelo
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto. Este último documento legislativo, mais
concretamente o seu Artigo 33º, refere que os cursos de água terão de ser avaliados de
acordo com águas de salmonídeos, águas de ciprinídeos e de transição (i.e., onde ocorrem
simultaneamente salmonídeos e ciprinídeos, mas que deverão ser consideradas como águas
de salmonídeos para efeitos da fixação de normas de qualidade), sendo que esta última
classificação decorre dos Avisos n.º 5690/2000, de 29 março e n.º 12677/2000, de 23 agosto.
2.2.4

Identificação das Pressões Existentes

A área de estudo é uma região marcadamente rural, onde predominam as atividades agrícolas
e/ou pecuárias, existindo igualmente áreas com exploração agroflorestal ou estritamente
silvícola, nomeadamente tendo por base as quercíneas.
Como tal, e de acordo com o PGRH em vigor – i.e., segunda geração –, as pressões
quantitativas identificadas para as MA inseridas na área de estudo incluem maioritariamente
captações agrícolas e pecuárias, existindo ainda uma urbana e outra industrial,
respetivamente, na ribeira de Seda e na ribeira Grande (Quadro 2.31). Não obstante, todas
essas pressões não foram consideradas como significativas.
Em contraste, as pressões quantitativas, são pressões significativas em todas as MA. As
cargas poluentes, como espetável, são maioritariamente de origem agrícola e pecuária –
existindo também algumas de cariz urbano –, integrando sempre as pressões significativas
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nas MA com Estado inferior a Bom. No caso da ribeira Grande foram ainda identificadas
cargas poluentes associadas a aterros e indústria.
Quadro 2.31 – Pressões identificadas nas MA em estudo (APA, 2016).
Captação

MA
Tipo

Pressão Significativa

PT05TEJ0978
(Ribª. de Almojanda)
PT05TEJ0977
(Ribª. de Enfermaria)
PT05TEJ0974
(Ribª. do Chocanal)

Pecuária

Não

Pecuária

Não

PT05TEJ1000
(ribª de Sarrazola)

Agrícola

Não

PT05TEJ1010
(ribª de Vide)

Agrícola

Não

PT05TEJ0997
(Ribª. de Seda)

Agrícola;
Urbano

Não
Não

PT05TEJ1018
(ribª Grande)

Agrícola,
Indústria,
Pecuária

Não;
Não;
Não

PT05TEJ1030
(albufeira do Maranhão)

Agrícola,
Indústria,

Não;
Não

PT05TEJ0973
(ribª de Linhais)
PT05TEJ0975
(Ribª. do Cornado)
PT05TEJ0984
(Ribª. do Freixo)
PT05TEJ0986
(Ribª. de Alfeijós)
PT05TEJ0989
(Ribª. da Rabaça)
PT05TEJ0988
(Ribª. do Espinheiro)
PT05TEJ0999
(Ribª. de Terrujo)

Cargas
Tipo

Pressão Significativa

Agrícola;
Pecuária
Agrícola;
Pecuária
Urbano;
Agrícola;
Pecuária
Agrícola;
Pecuária
Agrícola;
Pecuária
Agrícola;
Pecuária
Urbano;
Agrícola;
Pecuária
Agrícola;
Pecuária
Urbano;
Agrícola;
Pecuária
Agrícola;
Pecuária
Urbano;
Agrícola;
Pecuária
Urbano;
Agrícola;
Pecuária
Agrícola;
Pecuária
Aterros;
Indústria;
Urbano;
Agrícola;
Pecuária
Indústria;
Agrícola;
Pecuária

Sim;
Sim;
Não;
Não
Sim;
Sim;
Sim
Não;
Não
Sim;
Sim
Não;
Não
Sim;
Sim;
Sim
Sim;
Sim
Não;
Não;
Não
Não;
Não
Sim;
Sim;
Sim
Não;
Sim;
Sim
Sim;
Sim;
Não;
Não;
Não,
Não,
Não
Não;
Sim;
Sim

No Quadro seguinte consta a identificação dos impactes, pressões e setores responsáveis
pelo Estado insatisfatório das MA em avaliação no 3.º ciclo de PGRH. Como se referiu antes,
várias MA alteraram a sua classificação de Estado entre o 2.º e 3.º ciclo de PGRH.
Nas principais pressões releva uma vez mais a poluição por nutrientes e orgânica, ligada ao
setor agrícola e também urbano, em determinadas massas de água.
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Também de acordo com a proposta de PGRH, os objetivos ambientais deverão ser
alcançados em 2027 em todas as MA exceto em duas, as ribeiras. de Almojanda e de
Enfermaria, que só alcançarão estes objetivos para lá de 2027.
Quadro 2.32 – Pressões e setores responsáveis identificados para as MA em estudo na versão
em consulta pública do PGRH de 3.º ciclo.
Código Massa
de Água

Curso de Água

PT05TEJ0978

Ribª. de
Almojanda

PT05TEJ0977

Ribª. de
Enfermaria

PT05TEJ0974

PT05TEJ0986

PT05TEJ0989

PT05TEJ0988

Ribª. do
Chocanal

Ribª. de Alfeijós

Pressões significativas

Setores

Objetivo
ambiental

2.10 Difusa - Outras

Agrícola

Após 2027

2.10 Difusa - Outras

Agrícola

Após 2027

1.1 Pontual - Águas
Residuais Urbanas

Urbano

NUTR Poluição por
nutrientes

2.10 Difusa - Outras

Agrícola

OTRO - Outro
tipo de impacte
significativo

5.1 Introdução de
espécies e doenças

Outro

ATMO Alteração de
habitats devido
a modificações
morfológicas

4.2.4 Barragens, açudes e
comportas - Rega

Agrícola

NUTR Poluição por
nutrientes

2.10 Difusa - Outras

Urbano

OTRO - Outro
tipo de impacte
significativo

5.1 Introdução de
espécies e doenças

Outro

Pressões
NUTR Poluição por
nutrientes
NUTR Poluição por
nutrientes
ORGA Poluição
orgânica

ATMO Alteração de
habitats devido
a modificações
Ribª. de Rabaça morfológicas

Ribª. do
Espinheiro

QUIM Poluição
química
NUTR Poluição por
nutrientes

2027

2027

4.2.4 Barragens, açudes e
comportas - Rega
Agrícola

2027

Agrícola

2027

2.2 Difusa - Agricultura
2.10 Difusa - Outras
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Código Massa
de Água

PT05TEJ0999A

PT05TEJ1000

PT05TEJ0997A

PT05TEJ1030A

PTA3

Curso de Água

Ribª. de Terrujo

Ribª. de
Sarrazola

Ribª. de Seda

Albufeira do
Maranhão

Monforte - Alter
do Chão

Pressões

Pressões significativas

Setores

ATHI Alteração de
habitats devido
a variações
hidrológicas

4.2.4 Barragens, açudes e
comportas - Rega

Agrícola

Após 2027

OTRO - Outro
tipo de impacte
significativo

5.1 Introdução de
espécies e doenças

NUTR Poluição por
nutrientes

2.10 Difusa - Outras

ATHI Alteração de
habitats devido
a variações
hidrológicas

4.2.4 Barragens, açudes e
comportas - Rega

ORGA Poluição
orgânica

1.1 Pontual - Águas
Residuais Urbanas

NUTR Poluição por
nutrientes

2.10 Difusa - Outras

OTRO - Outro
tipo de impacte
significativo

5.1 Introdução de
espécies e doenças

Outro

ORGA Poluição
orgânica

1.1 Pontual - Águas
Residuais Urbanas

Urbano

NUTR Poluição por
nutrientes

2.10 Difusa - Outras

Agrícola

ATHI Alteração de
habitats devido
a variações
hidrológicas

4.2.4 Barragens, açudes e
comportas - Rega

Agrícola

ORGA Poluição
orgânica

1.1 Pontual - Águas
Residuais Urbanas

NUTR Poluição por
nutrientes

2.10 Difusa - Outras

NUTR Poluição por
nutrientes

Objetivo
ambiental

Outro

Agrícola

2027
Urbano

2027

2027

2.2 Difusa - Agricultura
2.10 Difusa - Outras

Urbano

Agrícola

2027
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No Quadro 2.33 são enumeradas as pressões hidromorfológicas (barreiras transversais)
identificadas na área de estudo. A informação apresentada revela que, apesar do número
elevado de barreiras existentes, quando se incide a análise na linha de água principal o
número é pouco expressivo (≤2), mesmo no caso das MA da ribeira da Seda e Grande, que
apresentem extensões elevadas (>45 km).
Quadro 2.33 – Barreiras existentes nas MA da área de estudo.
Nº barreiras na bacia da MA

Nº barreiras na Linha de
Água Principal

Ribeiro da Rabaça

6

2

Ribeira de Alfeijós

23

0

PT05TEJ0974

Ribeiro do Chocanal

4

0

PT05TEJ0978

Ribeiro de Almojanda

5

1

Ribeira da Enfermaria

5

1

PT05TEJ0973

Ribeira de Linhais

12

0

PT05TEJ0975

Ribeira do Cornado

2

0

Ribeira do Freixo

5

1

PT05TEJ0988

Ribeira do Espinheiro

2

1

PT05TEJ0999

Ribeiro do Terrujo

9

2

Ribeira da Sarrazola

6

1

PT05TEJ1010

Ribeira de Vide

5

1

PT05TEJ0997

Ribeira de Seda

30

2

Ribeira Grande

43

2

Código MA
PT05TEJ0989
PT05TEJ0986

PT05TEJ0977

PT05TEJ0984

PT05TEJ1000

PT05TEJ1018

Nome MA

No que respeita às alterações das margens, a generalidade das linhas de água da área de
estudo apresenta vários setores com perturbações de índole diversa, nomeadamente
alteração de perfil, reforço e/ou alteamento das margens, degradação ou mesmo ausência da
galeria ribeirinha, muitas delas associadas às atividades agrícolas e pecuárias realizadas
atualmente. Ainda a nível das pressões hidromorfológicas, acresce referir a ampla diversidade
de pontes e viadutos existentes e uma extração de inertes na ribeira da Seda, embora a
influência de todos estes fatores sobre o Estado/Potencial das MA seja de muitíssimo menor
magnitude face às barreiras acima identificadas.
Ainda a nível das pressões, importa referir as de cariz biológico, que estão associadas
principalmente com a atividade da pesca, as cargas piscícolas em meio dulçaquícola, e a
presença de espécies exóticas e invasoras.
A pesca constitui uma pressão direta sobre as comunidades biológicas, em particular sobre
as comunidades piscícolas, mas também pode afetar indiretamente o funcionamento dos
ecossistemas aquáticos, nomeadamente através de alterações na estrutura trófica. As cargas
piscícolas em meio dulçaquícola, em particular em sistemas lênticos, podem contribuir para a
promoção de fenómenos de eutrofização, nomeadamente através da ressuspensão de
nutrientes contidos nos sedimentos ou através dos seus efeitos na cadeia trófica (e.g.
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reduzindo as espécies zooplanctónicas de maior dimensão). Na área de estudo estes dois
processos só deverão ocorrer, e de forma pouco relevante, na albufeira do Maranhão.
Na área de estudo a principal pressão biológica resulta da presença de espécies exóticas com
afinidades aos sistemas aquáticos, muitas delas classificadas como invasoras. As principais
espécies exóticas de cariz invasor presentes na área de estudo estão apresentadas no
Quadro 2.34.
Quadro 2.34 – Espécies exóticas invasoras aquáticas na área
de influência do projeto (Fonte: AQUALOGUS e TPF, 202219).
Flora

Invertebrados

Ictiofauna

Acacia dealbata

Corbicula fluminea

Alburnus alburnus

Acacia melanoxylon

Procambarus clarkii

Cyprinus carpio

Arundo donax

Ameiurus melas

Azolla filiculoides

Gambusia holbrooki

Bidens frondosa

Lepomis gibbosus

Cortaderia selloana

Micropterus salmoides

Oxalis pes-caprae

Sander lucioperca

Robinia pseudoacacia
Eichhornia crassipes

A relevância das pressões biológicas está vertida na documentação associada à terceira
geração dos PGRH, atualmente em fase de Consulta Pública.
2.2.5

Outros projetos que possam implicar, nas mesmas MA, impactes cumulativos

As principais pressões identificadas na área de influência do projeto, como referido, estão
associadas à agricultura e aos projetos agrícolas que se encontram em exploração nas subbacias hidrográficas interferidas, embora ocorram outras pressões.
Importa notar que uma boa parte da área a beneficiar já apresenta áreas agrícolas – algumas
de regadio – e/ou pecuárias em exploração, não se antecipando que o alargamento do regadio
previsto aumente os impactes da atividade agrícola de forma expressiva, em particular tendo
em conta a implementação de boas práticas agrícolas e de estratégias de uso eficiente de
recursos, incluindo a promoção de técnicas eficientes de rega (e.g. Greenland et al. 2018 31).
A influência do AHFM do Crato, enquanto pressão hidromorfológica, irá resultar
essencialmente da construção e operação da barragem do Pisão. Em consequência desta
infraestrutura transversal, a conectividade fluvial da ribeira da Seda irá ficar comprometida –
Greenland S.J., Dalrymple J., Levin E. e B. O’Mahony (2018) Improving Agricultural Water Sustainability: Strategies for Effective
Farm Water Management and Encouraging the Uptake of Drip Irrigation. In: Crowther D., Seifi S., Moyeen A. (eds) The Goals of
31

Sustainable Development. Approaches to Global Sustainability, Markets, and Governance.
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mesmo com a implantação de um sistema de transposição piscícola –, restando apenas cerca
de 10 km de rio com regime hidrológico natural (a montante da albufeira). A restante extensão
da ribeira será transformada numa MA lêntica (futura albufeira), a montante da barragem, e
num rio regulado, a jusante da infraestrutura.
Estas alterações hidromorfológicas irão modificar os habitats aquáticos e, sequencialmente,
a estrutura e funcionamento dos sistemas aquáticos, com repercussões na degradação de
qualidade dos elementos biológicos (por exemplo decorrente da proliferação de espécies
exóticas) e na deterioração das condições físico-químicas das MA interferidas.
Tendo em conta a dimensão da barragem do Pisão e a dimensão das outras barreiras
identificadas na mesma linha de água (em número reduzido e de pequena dimensão), os
impactes cumulativos do projeto com as infraestruturas existentes serão, no essencial, os
induzidos pelo próprio AHFM do Crato, que assim determinará a magnitude do impacte global
na MA.
Por fim, importa acrescentar que não são conhecidos novos projetos com dimensão relevante
que se considere, no âmbito da presente avaliação, poderem implicar impactes cumulativos
com os ligados ao projeto nesta linha de água e nas restantes a afetar pelo projeto.
Em conclusão, os impactes cumulativos decorrentes da implementação do AHFM do Crato,
face à sua dimensão no contexto das pressões pré-existentes (em particular outras
infraestruturas e atividades agropecuárias atualmente praticadas), farão com que os impactes
cumulativos do projeto sejam, no essencial, os induzidos pelo próprio AHFM do Crato, que
assim determinará a magnitude do impacte global.
Esta constatação geral não deixa de reconhecer a existência de várias MA atualmente em
Estado inferior a Bom e sujeitas a pressões que se poderão agravar com a implementação do
projeto, sobretudo se não forem implementadas de forma rigorosa todas as medidas de
mitigação propostas, assim como as medidas que integram o programa de medidas do 3.º
ciclo do PGRH.
2.3

RELAÇÕES CAUSA-EFEITO

No Quadro 2.35 são apresentadas as relações causa-efeito gerais identificadas entre as
ações de projeto e os parâmetros responsáveis pela classificação de estado das MA
superficiais e subterrâneas. Algumas das componentes do AHFM do Crato (e.g. acessos,
restabelecimentos, sistemas elevatórios, reservatório de regulação) foram excluídas da tabela
abaixo por não apresentarem impactes relevantes sobre o estado das MA.
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Quadro 2.35 – Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de
estado resultantes da implementação do AHFM do Crato.
MA Superficiais
Ação

Estado/potencial ecológico
Elementos
biológicos

MA Subterrâneas
Estado químico

Elementos de suporte
Hidromorfológicos

FQ e poluentes
específicos

Estado
quantitativo

Estado
químico

Modificação das
características físicas da
MA superficial a montante
da barragem do Pisão

Efeitos
diretos e/ou
indiretos

Efeitos diretos

Possíveis
efeitos diretos
e/ou indiretos

Possíveis
efeitos
indiretos

Possíveis
efeitos
indiretos

Modificação das
características físicas da
MA superficial a jusante da
barragem do Pisão

Efeitos
diretos e/ou
indiretos

Efeitos diretos

Possíveis
efeitos diretos
e/ou indiretos

Possíveis
efeitos
indiretos

Possíveis
efeitos
indiretos

Desenvolvimento de nova
atividade humana
sustentável

Possíveis
efeitos
indiretos

Possíveis efeitos
indiretos

Possíveis
efeitos indiretos

Possíveis
efeitos
indiretos

Possíveis
efeitos
indiretos

As justificações para as relações gerais apresentadas constam do Quadro 2.36.

MA INTERFERIDAS PELA BARRAGEM/ALBUFEIRA 32

Quadro 2.36 – Ações de projeto que geram impactes nos vários elementos
de qualidade considerados na legislação.
Causas – A construção de uma barreira física na ribeira da Seda irá promover alterações
hidromorfológicas diretas na MA do tipo Rio, que terão repercussões sequentes em todos os
indicadores do Estado das MA superficiais. A montante da barragem será criada uma nova albufeira.
Efeitos previstos - Decorrente da edificação da barragem e criação da albufeira serão previsíveis
alterações a nível dos vários elementos de qualidade biológica associados às MA superficiais. Os
taxa adaptados ao funcionamento ecológico dos sistemas fluviais, fortemente influenciado pelos
padrões de escoamento variáveis e com fortes gradientes longitudinais, apresentam dificuldades de
estabelecimento em albufeiras, para o que também contribui a frequente proliferação de espécies
exóticas invasoras, incluindo peixes, invertebrados (e.g., crustáceos decápodes) e macrófitos (e.g.
proliferação do jacinto de água).
Por outro lado, as barragens representam obstáculos, não apenas para o escoamento natural, líquido
e sólido, mas também para o biota, em particular para os peixes. No caso da barragem há que
destacar as espécies potamódromas como grupo piscícola potencialmente mais afetado pelo efeito
barreira, já que as espécies diádromas não ocorrem na área de estudo em resultado da presença de
um obstáculo intransponível a jusante, a barragem do Maranhão. Nos invertebrados bentónicos o
principal padrão de alteração decorrerá da substituição das espécies mais reófilas e estenobiontes 33,

Também extensível ao açude do Pisão, embora pelas menores dimensões (altura da barreira e área da albufeira) os impactes
são de menor magnitude
32

33

Nomeadamente do grupo dos EPT (Ordens Ephemeroptera, Plecoptera e Trichoptera)
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por outras de cariz lêntico e eurobiontes, representados por Heteroptera, Oligochaeta, Diptera,
Crustacea e Mollusca. A nível dos macrófitos deverá ocorrer uma alteração expressiva do elenco,
proliferando taxa mais generalistas e ubíquos – com maior riqueza quanto menor for a flutuação de
nível –, particularmente nas margens, podendo existir algumas espécies flutuantes. Por fim, os
fitobentos – maioritariamente representados pelo grupo das Diatomáceas – sofrem um decréscimo
acentuado na sua importância relativa, sendo genericamente substituídos por comunidades
fitoplantónicas que passam a passam a ser o principal produtor primário a nível dos sistemas lênticos.

MA INTERFERIDAS PELA BARRAGEM/TROÇO RIO A JUSANTE

No que respeita aos elementos físico-químicos de suporte serão observadas variações, por exemplo,
ao nível da temperatura da água, nos sólidos em suspensão na coluna de água e na sobresaturação
vs subsaturação de gases, em particular do oxigénio dissolvido, com potencial ocorrência de
compostos tóxicos associados ao aumento de nutrientes, em particular de azoto e fósforo. A
estratificação térmica estival, que muito provavelmente se estabelecerá na albufeira, poderá induzir
fenómenos de anóxia no hipolímnio, que poderão concorrer para a produção de compostos tóxicos
(e.g., amoníaco, metano) para a fauna dulçaquícola. O aumento de input de nutrientes para a
albufeira pode estimular a eutrofização da MA, o que pode ter repercussões negativas,
nomeadamente na promoção de blooms fitoplantónicos.
Causas – A construção de uma barreira física na ribeira da Seda irá promover alterações
hidromorfológicas diretas no rio a jusante, que terão repercussões sequentes em todos os
indicadores do Estado das MA superficiais. A jusante da barragem o caudal do rio passará a ser
regularizado, perdendo a sua variabilidade natural e promovendo alterações em todos os indicadores
do Estado da MA superficial.
Efeitos – Os taxa adaptados ao funcionamento ecológico dos sistemas fluviais, fortemente
influenciado pelos padrões de escoamento, podem apresentar dificuldades de estabelecimento em
rios regularizados. Os padrões de escoamento nestes troços regularizados, adquirem uma menor
variabilidade ambiental. Esta estabilização favorece frequentemente as espécies introduzidas e
penaliza as nativas.
A redução geral de caudal que se irá registar a jusante da barragem, mesmo com a imposição de um
RCE, irá reduzir o volume de habitat aquático favorecendo um maior aquecimento da água e
reduzindo a capacidade de diluição dos nutrientes, podendo promover a eutrofização da linha de
água. As zonas com menor caudal podem também funcionar como obstáculos à deslocação dos
peixes, podendo isolar alguns habitats.
Tal como na albufeira, nos invertebrados bentónicos o principal padrão de alteração decorrerá do
aumento da importância de taxa com cariz mais lêntico e eurobiontes, com a redução correspondente
das espécies mais reófilas e estenobiontes.
Os macrófitos poderão também registar alterações, com um aumento das espécies emergentes e a
redução das estritamente aquáticas. Pode ainda verificar-se a colonização excessiva do canal por
macrófitos. O fitobentos apresentará modificações em resultado do aumento provável da trofia do
sistema.
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Causas – A intensificação agrícola registada nas áreas dos blocos de rega pode aumentar o input
de nutrientes e outros químicos para as MA.
Efeitos - Com a intensificação agrícola da região irá registar-se um incremento do uso e fertilizantes
e fitofármacos. Esta utilização, sobretudo se mal efetuada, pode aumentar o input de nutrientes para
as MA, superficiais e subterrâneas, com a consequente degradação do estado químico e dos
elementos físico-química de suporte.
Várias das linhas de água que ocorrem na área de estudo são de carácter intermitente – Tipologia
dos Rios do Sul de Pequena Dimensão –, já evidenciam uma deterioração da qualidade da água,
que se traduz em comunidades biológicas – particularmente peixes e macroinvertebrados bentónicos
– de baixa diversidade e com pouco relevância conservacionista, o que a intensificação agrícola pode
ainda piorar.
A nível do elemento macrófitos, a degradação das condições habitacionais (e.g., aumento do
transporte sólido para os sistemas aquáticos, corte da galeria ribeirinha, erosão margens) assim
como das condições físico-químicas acima identificadas, traduzem-se numa degradação da
qualidade biológica, que resumidamente se traduz na proliferação de taxa mais generalistas, alguns
deles correspondendo a espécies exóticas invasoras.

FOTOVOLTAICA FLUTUANTE

Causas – Ensombramento promovido pelos painéis e poluição por elementos resultantes das
estruturas submersas.
Efeitos - O principal efeito promovido pelos painéis flutuantes sobre os elementos biológicos resulta
do ensombramento que irão promover na futura albufeira do Pisão, com a consequente limitação da
produtividade primária. Desta forma, a presença da central flutuante poderá contribuir para reduzir a
produtividade da MA (oligotrofização), o que representará um efeito positivo. Será previsível que se
verifique o decréscimo, local, da probabilidade de proliferação de determinados componentes do
fitoplâncton, embora com uma magnitude reduzida em função da reduzida área ocupada pelos
painéis fotovoltaicos. Podem ainda ser referidos como possíveis as perturbações em alguns
organismos aquáticos pela presença dos cabos elétricos, enquanto o ruído submarino provocado
pelas embarcações pode também promover a fuga de espécies piscícolas da área, o que, todavia,
será irrelevante na estruturação das associações piscícolas da futura albufeira.
Na bibliografia 34 estão referenciados outros impactes potenciais sobre o potencial ecológico da MA
a nível dos elementos químicos e físico-químicos de suporte decorrentes da: i) degradação das tintas
antivegetativas aplicadas às estruturas flutuantes (e indiretamente a libertação de poluentes na água
e ingestão dos mesmos pelas comunidades faunísticas); e ii) utilização de embarcações para
atividades de manutenção das infraestruturas flutuantes, podendo ocorrer derrames de óleo e/ou
combustível

Relativamente às MA subterrâneas, apesar de se poderem verificar ligeiras flutuações no nível
freático – particularmente na zona da albufeira –, estas não serão expressivas e capazes de
gerar alterações nos Estados Químico e Quantitativo. Não serão também indutoras da
degradação do estado ecológico das MA superficiais interligadas com as subterrâneas.

34

Costa, S. G. (2017). Impactes ambientais de sistemas fotovoltaicos flutuantes. Mestrado Integrado em Engenharia da Energia

e Ambiente. Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
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Nos Quadro 2.37 e Quadro 2.38 é ilustrada a evolução previsível da qualidade avaliada com
base nos elementos biológicos, hidromorfológicos e físico-químicos de suporte com a
implementação do projeto nas massas de água superficiais.
O estado de cada MA superficial foi estabelecido (nos PGRH) com base nos elementos
biológicos, assim como nos físico-químicos de suporte, sendo apenas apresentada a
classificação do elemento mais penalizador em cada MA.
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Quadro 2.37 – Ficha de caraterização das MA superficiais rios e perspetiva de evolução 35 com a implementação do AHFM do Crato (▲acréscimo;
▼ decréscimo; ▬ manutenção).
MA

Biológicos

Situação

FP

MB

M

Hidromorfológicos
F

Fito

Hidrologia Morfologia

FQ

Continuidade

Condições Poluentes
gerais
Especiais

Estado
Químico

Construção e exploração da barragem
PT05TEJ0978
(Ribª. de
Almojanda)

PT05TEJ0977
(Ribª. de
Enfermaria)

Inicial

Desconheci
do

<BOM

Após AHFM Crato (montante
da albufeira)

▼

▼/▬

▼/▬

▼/▬

NA

▬

▬

▬

▲/▬

▬

Após obra (área da albufeira)

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼/▬

▬

MED

Inicial
Após AHFM Crato (montante
da albufeira)
Após AHFM Crato (área da
albufeira)
Inicial

PT05TEJ0997
(Ribª. de Seda)

NA

RAZ

NA

▬
Desconheci
do

<BOM

▼

▼/▬

▼/▬

▼/▬

NA

▬

▬

▬

▲/▬

▬

▬

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼/▬

▬

▬

MAU

Após AHFM Crato (montante
da barragem)
Após AHFM Crato (jusante
da barragem)

▬

NA

<BOM

≥BOM

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼/▬

▬

▬

▼

▼

▼

▼/▬

NA

▼

▼

▼

▼/▬

▼/▬

▬

Implementação e exploração do perímetro de rega (área equipada)
PT05TEJ0973
(ribª de Linhais)

Inicial
Após AHFM Crato

BOM 36
▬

▬

NA
▬

▬

NA

Desconheci
do

≥BOM
▬/▲

▬

▬

▬

▬

35

Os indicadores apresentados assumem a implementação, com sucesso, das medidas previstas no PGRH do 3.º ciclo. O código de cores segue o estabelecido pela DQA-

36

Desconhecendo-se, com base na informação disponível nos PGRH 3.º ciclo, quais os elementos avaliados

▬
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MA

Situação

Inicial
PT05TEJ0974
(Ribª. do Chocanal)
Após AHFM Crato

Biológicos
FP

MB

MAU 37

MAU

▲▬

▲▬

PT05TEJ0975
(Ribª. do Cornado)

Inicial

PT05TEJ0984
(Ribª. do Freixo)

Inicial

PT05TEJ0986
(Ribª. de Alfeijós)

Inicial

MAU

Após AHFM Crato

▲▬

PT05TEJ0989
(Ribª. da Rabaça)

Inicial

38

Após AHFM Crato

▬

PT05TEJ0988
(Ribª. do
Espinheiro)

▬

▬

Inicial

Inicial

PT05TEJ1000
(ribª de Sarrazola)

Inicial

Após AHFM Crato

Após AHFM Crato
Inicial

▬

▬

▬

▬

▬

▬

▬/▲

▬

▬

NA

▬

▬

NA

▬

▬

▬

NA

▬/▲

▬

▬

▬

▬

▲▬

▬/▲

▬

▬

▬

▬

BOM39

NA

▬/▲

▬

▬

▬/▲

▬

▲/▬

▬

NA

▬/▲

▬

▬

▬

NA

▬

▬/▲

▬

▲/▬

▬

▬

NA

37

A versão para consulta pública dos PGRH 3.º ciclo identifica dois elementos biológicos associados ao Estado desta MA.

38

A versão para consulta pública dos PGRH não identifica nenhum elemento biológico responsável pela classificação do Estado.

▲/▬

▬

▬

▬
<BOM

▲/▬

▲/▬

▬

<BOM

<BOM

≥BOM

▲/▬

▲/▬

▬/▲

▬/▲

▬/▲
≥BOM

▬
Desconheci
do

▲/▬

▬
Desconheci
do

▲▬

≥BOM
▬/▲

Desconheci
do

≥BOM

<BOM

NA
▬

▬

<BOM

NA
▬

▬

Estado
Químico

≥BOM

<BOM

NA

RAZ
▲▬

NA

▲/▬

≥BOM

NA
▬

▲/▬
≥BOM

NA

RAZ

▬

NA

<BOM

NA

▲▬

▬

Hidrologia Morfologia

NA

MED
▬

Fito

FQ

Condições Poluentes
Continuidade
gerais
Especiais

NA

BOM39

Após AHFM Crato

PT05TEJ0999
(Ribª. de Terrujo)

F

BOM39

Após AHFM Crato

Após AHFM Crato

M

Hidromorfológicos

▬
≥BOM

▬

▬
≥BOM
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MA

Situação

Biológicos

Hidromorfológicos

FP

MB

M

F

Fito

Após AHFM Crato

▼/▬

▼/▬

▼/▬

▼/▬

NA

PT05TEJ0997
(Ribª. de Seda)

Inicial

MAU

Após AHFM Crato

▼/▬

PT05TEJ1018
(rio Grande)

Inicial

PT05TEJ1010
(ribª de Vide)

Legenda:
FP – Fauna piscícola
F – Fitobentos

Após AHFM Crato

▬/▲

▬

▬

NA
▼/▬

▼/▬

▼/▬

BOM39
▬

Hidrologia Morfologia

FQ

Condições Poluentes
Continuidade
gerais
Especiais

▬

NA

MB – Macroinvertebrados bentónicos
FITO – Fitoplâncton

▬

NA

▬

<BOM
▼/▬

▬

▬

NA
▬

▬/▲

▬/▲

▬

▬

M – Macrófitos
RAZ – Razoável

▬

▬
≥BOM

▬

≥BOM
▬/▲

Estado
Químico

▬
≥BOM

▬

▬

NA – não avaliado
MED - Medíocre
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Quadro 2.38 – Ficha de caraterização da albufeira do Maranhão e perspetiva de evolução 39 com
a implementação do AHFM do Crato (▼ decréscimo; ▬ manutenção)..
MA

Situação

PT05TEJ1030
Inicial
(albufeira do
Depois do AHFM Crato
Maranhão)

Biológicos

FQ

Fitoplâncton

Condições
gerais

Medíocre

Inferior a Bom

▬ /▲

▬ /▲

Poluentes
Especiais

Estado
Químico
Desconhecido

▬

▬

A previsão de evolução feita para as várias MA assume que a implementação do projeto
implicará a adoção de todas as medidas de mitigação consideradas, bem como das medidas
inseridas no PGRH de 3.º ciclo (2022-2027).
Em síntese, a informação apresentada nos Quados prevê a pioria generalizada dos
indicadores de qualidade na MA afetada diretamente pela construção da barragem do Pisão,
mesmo com a implementação das medidas de mitigação e das ações previstas no PGRH para
a ribeira da Seda. Importa ainda referir que duas MA superficiais serão parcialmente
impactadas por confluírem e/ou se localizarem a montante da futura albufeira do Pisão, as
ribeiras de Almojanda e da Enfermaria.
Em contraste, os impactes potenciais do projeto nas MA interferidas pelo regadio, resultantes
quase exclusivamente das atividades ligadas à prática agrícola e/ou pecuária, serão em
grande parte mitigáveis.
Embora o regadio promova a intensificação agrícola, com o consequente aumento na
utilização de nutrientes e fitofármacos, a prática de técnicas como a rega gota a gota permitirá
ajustar a disponibilização dos nutrientes às necessidades das plantas, reduzindo as perdas
para o solo e para as linhas de água. A prevista ocupação de 25% da área a equipar com
agricultura em modo de produção biológico contribuirá também para reduzir os impactes
potenciais do projeto sobre o Estado das MA da zona a equipar. Em consonância, a evolução
do Estado das MA interferidas pelo regadio incorpora sobretudo a informação constante da
proposta de PGRH do 3.º ciclo e a perspetiva de se alcançarem os objetivos ambientais nas
MA atualmente com Estado inferior a Bom em 2027, ou para lá dessa data em duas das MA,
já que a implementação do projeto não colocará entraves à implementação das medidas
contidas no Plano.
Não se antecipam também impactos mensuráveis nas duas MA subterrâneas em resultado
da lixiviação dos nutrientes utilizados na atividade agrícola (Quadro 2.39). Acresce que

39

A previsão assume a aplicação das medidas inseridas no PGRH do 3.º ciclo, que prevê alcançar os objetivos ambientais nesta

MA em 2027
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qualquer efeito que pudesse ocorrer seria insignificante no contexto da dimensão das MA
subterrâneas, particularmente no caso da MA com o código PTA0x1RH5.
Quadro 2.39 – Ficha de caraterização das MA subterrâneas e perspetiva de evolução com
a implementação do AHFM do Crato.
MA
PTA0x1RH5

PTA3

Situação

Estado quantitativo

Estado qualitativo

Inicial

Bom

Bom

Após obra

▬

▬

Inicial

Bom

Bom

Após obra

▬

▬

As relações causa efeito, diretas e indiretas, previsíveis para as MA superficiais e
subterrâneas interferidas são apresentadas, respetivamente, nos Quadro 2.40 e
Quadro 2.41. Em complemento, estas relações são detalhadas para todas as infraestruturas,
no ANEXO xxx.
Quadro 2.40 – Relações causa-efeito para as MA superficiais.

MA interferida pelo Regadio

MA interferida pela Fotovoltaica

Não

Não

Não

Não

Não

Condições Morfológicas (largura e profundidade do
rio, substrato, galeria ribeirinha)

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

Continuidade fluvial

Sim

Não

Não

Não

Não

Não

MA interferida pelo Regadio

Sim

MA interferida pela Barragem

MA interferida pela Barragem

Existe a possibilidade de
relação causa efeito
indireta

Regime Hidrológico

Elementos e subelementos da DQA

MA interferida pela Fotovoltaica

Existe a possibilidade de
relação causa efeito
direta

Elementos hidromorfológicos de suporte

Elementos físico-químicos gerais e de qualidade química de suporte
Condições gerais (e.g., condições oxigenação,
temperatura, salinidade, nutrientes, matéria
orgânica)

Sim

Poluentes específicos

Não

Não

Não Incerteza

Incerteza Não

Incerteza Não

Não

Incerteza Não

Elementos de qualidade biológica
Fitobentos-diatomáceas

Sim

Não

Não

Não

Incerteza Não

Macrófitos

Sim

Não

Não

Não

Incerteza Não

Invertebrados bentónicos

Sim

Não

Não

Sim

Incerteza Não

Fauna piscícola

Sim

Não

Não

Sim

Incerteza Não
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Não

Não

Não

Incerteza Não

Substâncias prioritárias perigosas

Não

Não

Não

Não

Incerteza Não

Incerteza

Não

Não

Não

MA interferida pelo Regadio

MA interferida pela Fotovoltaica

Não

Elementos e subelementos da DQA

MA interferida pela Barragem

Substâncias prioritárias

MA interferida pela Barragem

MA interferida pela Fotovoltaica

Existe a possibilidade de
relação causa efeito
indireta

MA interferida pelo Regadio

Existe a possibilidade de
relação causa efeito
direta

Estado químico

Pode o Estatuto Zona Protegida ser Comprometido

N/A

Não

Especificamente no caso das Zonas Protegias, poderá existir interferência com o Estatuto da
Zona Protegida PTP74 – Zona designada para a proteção de Espécies Aquáticas de Interesse
Económico (Águas Piscícolas) da ribeira de Seda.
Quadro 2.41 – Relações causa-efeito para as MA subterrâneas.
Existe a possibilidade de relação
causa efeito direta

Existe a possibilidade de
relação causa efeito indireta

Estado Quantitativo

Não

Não

Estado Químico

Não

Não

Pode o Estatuto Zona Protegida ser
Comprometido

Não

Não

Elementos e subelementos da DQA

2.4 AFETAÇÃO DO PROJETO SOBRE O ESTADO DAS MA E DAS ZONAS PROTEGIDAS
Com base na informação compilada e na avaliação efetuada sumariza-se em seguida a
afetação gerada pelo projeto sobre o estado das MA e das zonas protegidas que delas
dependem.
MA Subterrâneas
A análise realizada não perspetiva alterações do Estado das duas MA subterrâneas
interferidas em resultado da implementação do projeto, não só face às características
previstas para o AHFM do Crato, mas também pela dimensão relativa das MA face à área de
projeto.
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MA Superficiais
Para aferir da necessidade aplicar o n.º 7 do Artigo 4º da DQA, e em função da tipologia de
fins múltiplos do AHFM do Crato, faz-se de seguida a alocação das várias MA superficiais
presentes às várias atividades do projeto (Quadro 2.42).
Quadro 2.42 – Interferência das ações do AHFM do Crato com as MA existentes.
Barragem

Regadio

Fotovoltaica flutuante

PT05TEJ0978
(Ribª. de Almojanda)
PT05TEJ0977
(Ribª. de Enfermaria)
PT05TEJ0997
(Ribª. de Seda)

PT05TEJ0973
(Ribª de Linhais)
PT05TEJ0974
(Ribª. do Chocanal)
PT05TEJ0975
(Ribª. do Cornado)
PT05TEJ0984
(Ribª. do Freixo)
PT05TEJ0986
(Ribª. de Alfeijós)
PT05TEJ0989
(Ribª. da Rabaça)
PT05TEJ0988
(Ribª. do Espinheiro)
PT05TEJ0999
(Ribª. de Terrujo)
PT05TEJ1000
(Ribª de Sarrazola)
PT05TEJ1010
(Ribª de Vide)
PT05TEJ0997
(Ribª. de Seda)
PT05TEJ1018
(Rio Grande)

PT05TEJ0997
(Ribª. de Seda)

Como se referiu, a construção de barragens promove a alteração das condições
hidromorfológicas das MA onde são inseridas, com a sequente modificação das comunidades
biológicas e redução do Estado Ecológico das MA superficiais.
A construção da barragem do Pisão, com a consequente criação da albufeira, irá gerar,
independentemente da implementação de medidas de mitigação, uma deterioração, direta e
indireta, no Estado de vários elementos, quer hidromorfológicos quer biológicos. Esta
deterioração ocorrerá inevitavelmente, já que alguns dos impactes resultantes das alterações
hidromorfológicas, em particular na zona que será transformada em sistema lêntico, serão
permanentes e não mitigáveis.
Relativamente ao regadio, não se perspetivam alterações de Estado com a aplicação do
universo de medidas de mitigação consideradas em AQUALOGUS e TPF (2022)19 , assim
como das ações contidas no Programa de Medidas do PGRH que vigorará entre 2022 e 2027.
Consequentemente, será necessário prosseguir para a segunda etapa, avaliando o
enquadramento do projeto nas condições necessárias à aplicação do n.º 7 do Artigo 4º da
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DQA (Artigo 51º da Lei da Água) relativamente à ribeira de Seda, MA com código
PT05TEJ0997. Embora a albufeira inunde também a parte terminal de duas outras MA
superficiais (PT05TEJ0978 e PT05TEJ0977), a reduzida extensão afetada faz com que o
projeto não coloque em causa o Estado dessas MA.
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3

TESTE DE APLICABILIDADE DO N.º 7 DO ARTIGO 4º DA DQA

3.1

CONSIDERAÇÕES

Após ser verificado que a nova modificação/alteração das características físicas da MA
superficial da ribeira de Seda (MA PT05TEJ0997) é passível de causar
deterioração/comprometer o seu bom Estado/Potencial, (Capítulo 2), é obrigatório realizar
um procedimento faseado de verificação, o designado Teste de Aplicabilidade do n.º 7 do
Artigo 4º da DQA.
Este procedimento inicia-se com a realização de uma caracterização mais detalhada dos
previsíveis efeitos (temporários ou permanentes) da intervenção, assim como o seu âmbito
(local ou regional). Na sequência desta nova avaliação, o projeto do AHFM do Crato poderá
ser reequacionado e/ou revisto, no sentido de incluir as melhores práticas, soluções técnicas
e medidas de minimização exequíveis, na tentativa de garantir o cumprimento da DQA. Se
mesmo assim não for possível garantir o cumprimento dos objetivos ambientais, será então
verificado o cumprimento das condições necessárias ao estabelecimento de uma derrogação
para o projeto em causa.
Nos itens seguintes é apresentada a prova deste exercício.
3.2

CARATERIZAÇÃO DETALHADA DA MA

A caraterização geral do AHFM do Crato, das MA interferidas, das pressões existentes,
Estado atual da MA, Objetivos Ambientais, Programa de Medidas do PGRH para as referidas
MA já foi apresentada no Capítulo 2, sendo globalmente considerada suficiente para avaliar
o efeito do projeto no Estado das MA e, assim, no cumprimento dos objetivos ambientais da
DQA.
Como fonte adicional de informação, e uma vez que o elemento biológico penalizador da
classificação da MA da ribeira de Seda corresponde à Fauna Piscícola, apresentam-se em
seguida os resultados de amostragens piscícolas efetuadas especificamente para o EIA na
primavera de 2021, assim como dados de amostragens concretizadas na primavera de 2019
disponibilizados pela APA. Estes trabalhos são comparáveis pois seguiram o protocolo de
amostragem pré-estabelecido (INAG, 2008 40) e os seus resultados foram integrados através
do cálculo do índice de qualidade normativo, o Índice Piscícola de Integridade Biótica para
Rios Vadeáveis de Portugal Continental – F-IBIP – (ver APA, 2016 41).
40

INAG, I.P. (2008). Tipologia de Rios em Portugal Continental no âmbito da implementação da Directiva Quadro da Água. I -

Caracterização abiótica. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. Instituto da Água,
I.P.
41
APA (2016). Planos de Gestão de Região Hidrográfica, Parte 2 - Caracterização e Diagnóstico. Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P.
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Os valores de F-IBIP obtidos – quer das amostragens de 2021 da equipa do EIA quer dos
dados disponibilizados pela APA respeitante às amostragens de 2019 –, e a correspondência
em termos de qualidade biológica, estão registados no Quadro 3.1, estando a representação
gráfica na Figura 3.1.
Quadro 3.1 – F-IBIP: pontuação e classe de qualidade correspondente.
Código

F-IBIP

Tipologia
Valor

Classe de Qualidade

Amostragens do EIA (2021)
SEDA 1

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,232

Medíocre

SEDA 2

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,853

Excelente

SEDA 3

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,394

Medíocre

SEDA 4

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,005

Mau

CHOCANAL

Rios do Sul de Pequena Dimensão

0,458

Razoável

LINHAIS

Rios do Sul de Pequena Dimensão

GRANDE

Rios do Sul de Pequena Dimensão

Sem capturas
0

Mau

Amostragens da APA (2019)
Chocanal

Rios do Sul de Pequena Dimensão

0,000

Mau

Alfeijós

Rios do Sul de Pequena Dimensão

0,000

Mau

Seda

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,012

Mau

Grande

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,000

Mau

Sarrazola

Rios do Sul de Pequena Dimensão

Alcorrego

Rios do Sul de Pequena Dimensão

0,833*

Bom

Almadafe

Rios do Sul de Pequena Dimensão

0,000

Mau

Sem capturas

* Resultado a analisar com cautela pelo baixo número (n=7) de exemplares capturas, inferior (n=30) aos pressupostos do FIBIP.
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Figura 3.1 – Classes de qualidade com base no F-IBIP (amostragens especificas do EIA e
dados históricos da APA) na área de estudo e envolvente próxima.

Complementarmente, foi efetuada a monitorização dos vários elementos de qualidade
associados ao Estado Ecológico e Químico das MA superficiais na rede de monitorização da
responsabilidade da APA inserida na área de estudo do EIA Consolidado (ver AQUALOGUS
e TPF (2022)19). Pela relevância e extensão da MA da ribeira da Seda foi considerado
pertinente a adição de uma outra estação nesta linha de água, a montante daquela da rede
da APA. Assim, a referida rede de amostragem considera 9 estações, embora duas já se
encontravam a seco aquando da realização dos trabalhos de campo, na primeira quinzena de
maio de 2022. As três campanhas futuras (verão, outono e inverno) irão concretizar a
monitorização dos elementos físico-químicos, de forma a completar um ciclo anual de
referência.
Para a amostragem dos elementos de qualidade biológica foram seguidas as especificações
técnicas dos Protocolos de Amostragem e Análise em vigor, disponíveis na página da APA
dedicada à DQA 42. Os protocolos atualmente disponíveis foram publicados pela Autoridade
Nacional da Água em 2008 – fauna piscícola, fitobentos e macroinvertebrados – e 2017 –
macrófitos. No que respeita à ficha para o RHS, foi utilizada a versão de 2003 da Environment
Agency, enquanto a recolha dos elementos físico-químicos de suporte teve como base

42

Disponível em https://www.apambiente.pt/dqa/implementa%c3%a7%c3%a3o-da-dqa-em-portugal.html e consultado em maio

de 2022.
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metodológica o referido no guia RELACRE de 2017 e nas normas de qualidade aplicáveis
(e.g., Decreto-Lei n.º 42/2016, de 1 de agosto).
Os critérios de avaliação a aplicar seguem o estipulado no Documento “Critérios para a
Classificação das Massas de Água” associado ao terceiro ciclo de PGRH e em consulta
pública até 30/09/2022. Os resultados são apresentados no Quadro 3.2.
Quadro 3.2 – Avaliação da qualidade biológicas e hidromorfológica
na rede de monitorização considerada 43.
HIDROMORFOLÓGICOS
MAcrófitos

Macroinvertebra
dos bentónicosB

Fitobentos

Fauna
piscícola 44

BIOLÓGICOS

ESTADO
(valor
indicativo)

RIO

MA

Ribª Grande

PT05TEJ1018

Ribª Sarrazola

PT05TEJ1001

Ribª Terrujo

PT05TEJ0999

Ribª Seda

PT05TEJ0997

0,003

0,81

1,09

0,89

78

0

MAU

Ribª Espinheiro

PT05TEJ0988

0,011

0,79

0,32

0,83

53

495

MAU

Ribª Freixo

PT05TEJ0984

0,80

0,59

0,66

58

258

RAZOÁVEL

Ribª Linhais

PT05TEJ0973

0,79

0,69

0,91

64

20

RAZOÁVEL

Ribª Chocanal

PT05TEJ0974

0,23

0,75

0,86

0,88

47

1200

MEDÍOCRE

Ribª Seda

PT05TEJ0997

0,307

0,80

0,77

0,91

53

580

MEDÍOCRE

HQA

HMS

SEM ESCOAMENTO SUPERFICIAL
0

0,73

0,65

1,00

62

40

MAU

SEM ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Relativamente aos elementos físico-químicos de suporte e aos poluentes específicos
associados à determinação do Estado Ecológico,, uma vez que os limites apresentados no
documento – Critérios para a Classificação das Massas de Água – elaborado pela APA se
aplicam à média anual das quatro campanhas, os resultados apresentados são meramente
indicativos (Quadro 3.3 a Quadro 3.5).

A avaliação dos elementos físico-químicos será indicativa visto que apenas foi possível incluir a campanha de amostragem
primaveril; em fases posteriores do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental será efetuada a avaliação do ciclo anual.

43

44

As duas células preenchidas a negrito correspondem a locais amostrados onde não foi capturado qualquer exemplar piscícola
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Quadro 3.3 – Avaliação da qualidade para os elementos físico-químicos gerais.

Legenda:
Abaixo Limiar Razoável/Bom
Dentro Limiar Bom
Dentro Limiar Bom/Excelente

* Abaixo do Limite Químico do Método usado

Quadro 3.4 – Avaliação poluentes específicos para avaliação do estado ecológico.

Relativamente às substâncias prioritárias utilizadas na avaliação de Estado Químico
(Quadro 3.5), as normas de qualidade (NQA) utilizadas para aferir o Bom Estado decorrem
da Diretiva das Substâncias Prioritárias, pelo que se utiliza o valor correspondente à média
aritmética das determinações efetuadas ao longo do ciclo anual; devendo ainda ser verificado
que a concentração máxima admissível de cada substância prioritária não ultrapassa os NQA.
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Assim, e à semelhança do referido anteriormente para os parâmetros físico-químicos gerais,
os valores apresentados neste documento correspondem unicamente à campanha de
primavera 2022, sendo meramente indicativos.
Quadro 3.5 – Avaliação das substâncias prioritárias para avaliação do estado químico.

A análise global dos resultados demonstra ser o elemento fauna piscícola o principal elemento
penalizador da classificação do Estado Global das MA. Assim, e especificamente para a MA
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alvo de Derrogação, os valores de F-IBIP obtidos e a correspondência em termos de qualidade
biológica estão registados no Quadro 3.6.
Quadro 3.6 – F-IBIP: pontuação e classe de qualidade correspondente.
Código

Tipologia

F-IBIP
Valor

Classe de Qualidade

Amostragens Elementos Adicionais ao EIA (2022)
L4

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,003

Mau

L9

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,307

Medíocre

Amostragens do EIA (2021)
SEDA 1

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,232

Medíocre

SEDA 2

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,853

Excelente

SEDA 3

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,394

Medíocre

SEDA 4

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

0,005

Mau

0,012

Mau

Amostragens da APA (2019)
Seda

Rios do Sul de Média-Grande Dimensão

As associações piscícolas da ribeira de Seda apresentaram uma considerável variação entre
os locais amostrados. Embora muitos locais apresentem ictiocenoses com fortes indícios de
alteração, há outros onde as associações estão pouco alteradas, sendo compostas quase
exclusivamente por espécies nativas, incluindo taxa intolerantes.
Esta variação será influenciada pelas características habitacionais onde os locais se inserem
e pelas pressões hidromorfológicas decorrentes da artificialização das margens e de alguns
obstáculos ao contínuo lótico, que alteram já hoje o regime hidrológico natural. Contudo, uma
vez que a avaliação da DQA considera o pressuposto do one out all out, a classificação incidirá
no patamar inferior de qualidade.
Os valores dos poluentes específicos obtidos na amostragem primaveril foram, com exceção
de uma substância, compatíveis com um Estado, Ecológico e Químico, Bom ou superior em
todas as MA. Em contraste, os elementos físico-químicos gerais apresentaram em vários
locais valores superiores aos limites do Bom Estado, embora, como referido, só possam ser
avaliados de forma precisa após a conclusão das três próximas campanhas de amostragem.
No Quadro 3.7 é apresentada uma avaliação do tipo de impactes previstos, face à sua
duração (temporário/permanente), magnitude (significativo/insignificante relativamente à
dimensão da MA) e possibilidade de exercer efeitos cumulativos com as pressões existentes
e previstas para a MA interferida (PT05TEJ0997).
Quadro 3.7 – Avaliação do tipo de impactes previstos, face à sua duração, magnitude e
possibilidade de exercer efeitos cumulativos na MA da ribeira de Seda interferida. N/A – não
avaliado
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Elementos e subelementos da DQA

O efeito será
temporário?

O efeito será
insignificante no
contexto da MA?

Existem efeitos
cumulativos?

Elementos hidromorfológicos de suporte
Regime Hidrológico

Não

Não

Não

Condições Morfológicas (largura e
profundidade do rio, substrato, galeria
ribeirinha)

Não

Não

Não

Continuidade fluvial

Não

Não

Não

Elementos físico-químicos gerais e de qualidade química de suporte
Condições gerais (e.g., condições
oxigenação, temperatura, salinidade,
nutrientes, matéria orgânica)
Poluentes específicos

Não

Não

Não

N/A 45

N/A

Não

Elementos de qualidade biológica
Fitobentos-diatomáceas

Não

Não

Não

Macrófitos

Não

Não

Não

Invertebrados bentónicos

Não

Não

Não

Fauna piscícola

Não

Não

Não

Estado químico
Substâncias prioritárias

N/A

N/A

Não

Substâncias prioritárias perigosas

N/A

N/A

Não

Como se depreende dos elementos constantes do Quadro anterior, os impactes na qualidade
ecológica identificados não serão temporários e não serão insignificantes no contexto da MA
superficial em avaliação.
Tendo em consideração a ocupação do solo atual na bacia de drenagem e outros projetos,
existentes ou previstos, com influência potencial no Estado da MA, é considerado não
existirem impactes cumulativos mensuráveis com os associados ao projeto em avaliação.
No que respeita ao estatuto da zona protegida, este não será alterado (Quadro 3.8), visto as
exigências de Estado Ecológico serem tão ou mais exigentes que as da legislação nacional
das Águas Piscícolas.
Quadro 3.8 – Interferência com o estatuto da Zona Protegida.
O Estatuto da Zona Protegida pode ser comprometido?
Sim

Não

Talvez

Face à caracterização efetuada no Item 2.2.1.2, incluindo as alternativas de projeto
ponderadas e as medidas de mitigação propostas, não se considera possível reequacionar

45

Não Aplicável
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ou rever o AHFM do Crato em avaliação na tentativa de garantir o cumprimento da DQA
relativamente à MA em questão.
Como referido, alguns dos impactes associados à presença de uma infraestrutura transversal
numa linha de água não são passíveis de mitigação sem comprometer a operação e a
justificação da existência da própria estrutura. Consequentemente, será necessário verificar
o cumprimento das condições necessárias à aplicação do n.º 7 do Artigo 4º da DQA.
3.3
3.3.1

APLICAÇÃO DO N.º 7 DO ARTIGO 4º DA DQA
Considerações

Para avaliar a possibilidade de aplicação da derrogação prevista no n.º 7 do Artigo 4.º da DQA
ao projeto são de seguida realizadas as seguintes verificações:
− se todas as medidas exequíveis para mitigar os impactes negativos foram consideradas;
− qual a relação do projeto com os PGRH;
− ponderação dos interesses - superior interesse público; e
− ponderação dos benefícios da alteração vs os benefícios e as oportunidades perdidas.
3.3.2

Verificação da consideração de todas as medidas de minimização exequíveis

Neste item são equacionadas as várias medidas de mitigação exequíveis, sendo que, além
de ações gerais, foram utilizadas como base de trabalho as identificadas na tabela – Mitigation
Measures Library 46 – complementar ao Guia nº 37: Steps for defining and assessing ecological
potential for improving comparability of Heavily Modified Water Bodies – da UE.
As tipologias de medidas de mitigação previstas para o projeto foram antes apresentadas no
Quadro 2.24, incluindo todas as medidas exequíveis, i.e. tecnicamente viáveis, sem custos
desproporcionados e compatíveis com o novo projeto.
Os principais impactes do projeto, associados às alterações hidromorfológicas resultantes da
implantação da barragem do Pisão, enquadram várias das medidas de mitigação incluídas
no projeto.
A implementação de um RCE é uma das principais medidas mitigatórias dos efeitos negativos
resultantes da presença de uma barragem nos cursos de água. A Autoridade Nacional da
Água, em vários documentos técnicos, tem vindo a definir os RCE como “regimes de caudais
a manter no curso de água por forma a assegurar a conservação e a manutenção dos
ecossistemas aquáticos, a produção de espécies com interesse desportivo ou comercial,
46

Versão de fevereiro de 2020, disponível em Guide - Water Framework Directive - Environment - European Commission

(europa.eu), e consultado em dezembro de 2021.
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assim como a conservação e manutenção dos ecossistemas ripícolas e outros valores que
lhes estão associados, designadamente de carácter socioeconómico”.
O RCE determinado para o projeto teve em consideração o funcionamento eco-hidrológico
das linhas de água do tipo da ribeira da Seda. O RCE foi determinado, em fase de Estudo
Prévio, de acordo com os métodos do INAG (método hidrológico) e do perímetro molhado
(método hidráulico). Em fase de Projeto de Execução o valor do RCE será afinado através da
aplicação de métodos mais robustos.
O EIA recomenda que se avalie a possibilidade de instalação na barragem do Pisão de um
sistema de transposição piscícola com o objetivo de reduzir o efeito barreira sobre as
deslocações da ictiofauna, em particular sobre os taxa potamódromos presentes na ribeira da
Seda, os barbos – barbo-comum (Luciobarbus bocagei), cumba (L. comizo) e barbo de
Steindachner (L. steindachneri) – e a boga-comum (Psudochondrostoma polylepis).
Tendo por base as ictiocenoses presentes na ribeira de Seda e os principais tipos de
dispositivos de transposição piscícola mais comumente utilizados, no Quadro 3.9 é efetuada
uma análise sintética que identifica as principais vantagens e desvantagens de cada um.
Quadro 3.9 – Sistemas de transposição piscícola equacionados em fase de Estudo Prévio.
Dispositivo de
transposição

Vantagens

Bacias sucessivas
(fendas verticais ou
descarregador +
orifício de fundo)

- Utilizados por um amplo
leque de taxa.

Deflectores ou
passagens do tipo
Denil

- Utilizados para
reduzidos desníveis.
- Adequados para
espaços limitados.

Eclusas

- Utilizados para
reduzidos desníveis.
- Adequados para
espaços limitados

Ascensores

- Adaptáveis à
generalidade das
infraestruturas
hidráulicas.
- Independentes da altura
do obstáculo a transpor.

Passagens
naturalizadas

- Deslocações em ambos
os sentidos.

47

Limitações
- Inadequados para elevados
desníveis.
- Ineficazes para deslocações
descendentes.
- Seletivo, maioritariamente para
taxa com elevadas velocidades de
natação e grande resistência (e.g.,
salmonídeos) que estão ausentes
na Seda.
- Ineficazes para deslocações
descendentes.
- Não aplicável a barragens de
aterro
- Carácter descontínuo de
funcionamento.
- Ineficazes para deslocações
descendentes.
- Difícil de instalar em barragens de
aterro 47 e com elevados custos de
construção - Elevados custos de
operação e manutenção.
- Ineficazes para deslocações
descendentes.
- Utilização preferencial para
declives de 1-2% (máximo 5%).
- Inadequados para elevados
desníveis

Utilização
recomendável
Não

Não

Não

Não

Não

Será necessário construir uma torre a jusante da barragem assim como um canal de ligação à albufeira, bem como uma

conduta de alimentação (e.g., bifurcação da conduta de tomada de água).
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Dispositivo de
transposição
Dispositivos para
enguias
Dispositivo fixo de
captura + transporte

Locais de captura
móveis + transporte

Vantagens

Limitações

Utilização
recomendável

- Permitem a passagem
de enguia-europeia
(Anguilla anguilla) com
caudais reduzidos.
- Utilizados em qualquer
desnível.
- Seleção de taxa a
transpor.
- Utilizados em qualquer
desnível.
- Deslocações em ambos
os sentidos.
- Permite seleção de taxa
em vários locais da rede
hídrica

- Eficácia exclusiva para a enguiaeuropeia, cuja presença na ribeira
de Seda ocorre apenas da foz até á
barragem do Maranhão.

Não

- Ineficaz para deslocações
descendentes.

Sim

- Eficácia dependente do esforço de
captura empregue.

Sim

Em fase de Projeto de Execução será ponderada e avaliada uma solução de sistema de
transposição piscícola para restabelecer a conetividade fluvial ao longo da ribeira de Seda.
Em virtude do seu enquadramento na rede hídrica, das comunidades piscícolas presentes e
das caraterísticas técnicas da barragem do Pisão, é de perspetivar que o sistema não
corresponda aos tradicionais dispositivos físicos, devendo ser baseado num sistema de
captura (fixo ou móvel) e posterior transporte.
A barragem do Pisão terá uma altura de 54 m, o que dificulta a instalação de um sistema
clássico de passagem para peixes (PPP). Deste modo, foi preliminarmente considerada como
mais adequada ao tipo de infraestrutura em causa a realização da transposição piscícola
através de um sistema que promova a captura de peixes a jusante do obstáculo (barragem
do Pisão) e o seu posterior transporte para montante, por exemplo através de veículos.
A captura dos exemplares pode ser feita num sistema fixo, mas podem também ser utilizados
meios móveis de captura, como a pesca elétrica. Os peixes capturados são depois
depositados em recipientes e transportados para o local (ou locais) onde serão libertados, a
montante da infraestrutura. Desta forma é possível mitigar o efeito de barreira da infraestrutura
onde são implementados.
A captura móvel dos exemplares piscícolas permite: i) a seleção dos exemplares e das
espécies a transportar para os locais recetores, por exemplo removendo os taxa exóticos; e a
ii) a obtenção dos exemplares a translocar em vários locais, permitindo otimizar a eficácia do
esforço de captura. Muitas vezes as ações de captura são efetivadas em locais preferenciais
de agregação, nomeadamente a jusante da barragem construída ou abaixo de outras
infraestruturas transversais existentes.
Como referido, os exemplares podem também ser capturados (a jusante) em estações fixas
de captura (cuba), para onde os peixes são atraídos com recurso a um caudal de atração,
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sendo os exemplares capturados posteriormente elevados até um reservatório/tanque ou
depositados diretamente num veículo.
Estes sistemas ativos de translocação adequam-se a barreiras onde a construção de
passagens para peixes é bastante difícil .
Tal como referido anteriormente, não existem medidas de mitigação exequíveis, incluindo
alterações do projeto e de operação do sistema, capazes de anular os impactes associados
à transformação da ribeira de Seda num sistema de características maioritariamente lênticas
(albufeira) que, aliás, deverá justificar a transformação da MA natural numa MAFM. O aumento
do tempo de residência na futura albufeira, face ao registado na linha de água, irá promover,
em conjunto com outros fatores (e.g., aumento previsível do input de nutrientes e matéria
orgânica), o aumento da produtividade primária do sistema aquático (eutrofização). As
modificações na velocidade do escoamento líquido irão promover também alterações dos
ciclos de erosão/deposição típicos dos sistemas fluviais. Estas alterações, em conjunto com
o efeito de barreira da barragem, irão promover a sedimentação de materiais de granulometria
mais fina na albufeira, que no rio seriam arrastados para jusante.
A este nível importa sistematizar as medidas de mitigação previstas no EIA para a fase de
exploração do projeto, relativamente às implicações da barragem do Pisão sobre a MA:
– Garantir a manutenção do RCE.
– Desenvolver um projeto de compensação ao corte de vegetação ripícola na área da
ribeira de Seda a submergir pela albufeira do Pisão, melhorando a galeria na ribeira
da Seda não inundada, assim como em outras linhas de águas na área de estudo e
envolvente próxima.
– Definir e implementar um plano de monitorização do assoreamento da albufeira, de
modo a que atempadamente se possam vir a tomar medidas para controlar a afluência
de sedimentos e/ou para remoção periódica dos sedimentos considerados
excessivos.
Das restantes medidas de mitigação previstas, realçam-se todas as relacionadas com a
mitigação dos impactes da atividade agrícola, nomeadamente as que se focam na redução
da poluição difusa (e.g. condicionamento das práticas agrícolas e promoção de zonas tampão
nas margens das linhas de água).
Mesmo com a aplicação de todas as medidas de mitigação exequíveis, os impactes na
qualidade ecológica identificados em resultado da construção e operação da barragem do
Pisão continuarão a não serão temporários e a não ser insignificantes no contexto da MA,
sendo assim necessário prosseguir na verificação da aplicabilidade de uma derrogação ao
abrigo do nº 7 do Artigo 4º da DQA.

89

Avaliação da Sustentabilidade e Desenvolvimento Integrado dos Recursos Hídricos
e Energéticos do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato
Estudo de Impacte Ambiental
Relatórios Técnicos
Volume 2 – Enquadramento do Projeto nas Exceções/Derrogações
previstas no n.º 7 do Artigo 4º da DQA

3.3.3

Relação do projeto com o PGRH

O PGRH em vigor (2016 e 2021), aprovado pelo Aprovado pela Resolução do Conselho de
Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro (retificada e republicada pela Declaração de
Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro), identifica diversos regadios em equação na
Região Hidrográfica nº 5, onde o AHFM do Crato não consta.
No terceiro ciclo do PGRH, atualmente em consulta pública, está identificado o AHFM do Crato
como um dos projetos associados ao PRR, mais precisamente associado à Componente C9
– Gestão Hídrica, (ver páginas 15 e 16) da Parte 4 – Cenários Prospetivos.
Um dos principais objetivos da consideração de novos projetos nos PGRH é o de permitir a
participação pública, no âmbito do processo de planeamento de recursos hídricos, nos
processos de decisão. Deve por isso ser tido em consideração que o projeto do AHFM do
Crato é sujeito a uma avaliação de impacte ambiental onde o processo de consulta pública
está também instituído.
3.3.4
3.3.4.1

Superior interesse público e ponderação dos interesses
Considerações prévias

De acordo com a alínea c) do n.º 7 do Artigo 4º da DQA, terá de ser avaliado se as
modificações/alterações resultantes do projeto em apreço são de superior interesse público
e/ou se os benefícios para o ambiente e para a sociedade decorrentes da concretização dos
objetivos ambientais estabelecidos na DQA são superados pelos benefícios das novas
modificações/alterações para a saúde humana, segurança ou desenvolvimento sustentável.
De seguida são abordadas as questões associadas ao interesse público e aos benefícios do
projeto, sendo posteriormente referida a ponderação feita entre esses benefícios e os que se
obteriam com a prossecução dos objetivos estabelecidos na DQA para a MA da ribeira da
Seda interferida pela barragem do Pisão.
3.3.4.2

Interesse público e benefícios do projeto

Enquadramento legal
Em 2016, pela Resolução da Assembleia da República n.º 191/2016, de 8 de agosto, a
barragem do Pisão foi considerada obra prioritária por todos os grupos parlamentares, que
recomendaram por unanimidade a inclusão do projeto nas prioridades de investimento do
regadio, no Programa Nacional de Regadios e no Programa Nacional para a Coesão
Territorial, tendo em consideração a sua importância para o desenvolvimento do distrito de
Portalegre.
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No Plano de Desenvolvimento do Interior – Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2020,
de 27 de março de 2020 –, mais precisamente no seu Eixo 4 (Tornar os Territórios do Interior
mais Competitivos, alínea d) Programa +CO3SO Projetos Integrados), o AHFM do Crato surge
como projeto integrado de âmbito territorial e multissetorial que perspetiva uma grande
dinamização social e económica dos territórios onde se insere e contribui para o aumento da
competitividade desses territórios.
A pandemia originada pelo vírus SARS-CoV-2, além das questões óbvias de saúde pública,
desencadeou uma retração generalizada da atividade económica, originando impactes sem
precedentes e severas consequências de ordem económica e social. Para fazer face aos
impactes económicos da pandemia, a União Europeia estabeleceu um instrumento
estratégico com o objetivo de promover a resiliência das economias dos vários estadosmembro, contribuindo simultaneamente para assegurar o crescimento sustentável de longo
prazo e para responder aos desafios da dupla transição para uma sociedade mais ecológica
e digital.
Foi neste contexto que o Conselho Europeu estabeleceu o Next Generation EU, um
instrumento temporário de recuperação, a partir do qual se desenvolve o Mecanismo de
Recuperação e Resiliência, onde se enquadra o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
português. Este programa apresenta, em Portugal, um período de execução até 2026 e
pretende implementar um conjunto de projetos com o objetivo de retomar o crescimento
económico sustentado, alinhado com as prioridades europeias.
O projeto do AHFM do Crato está inserido no primeiro pilar do PRR, o da transição Verde,
sendo enquadrado na Componente C09: Implementação de processos de gestão hídrica, que
se encontra codificada como RE‐C09‐i02.
O investimento em apreço, além do desenvolvimento económico da região, visa contribuir
para a concretização de medidas previstas no programa de Ação para a Adaptação às
Alterações Climáticas (aprovada pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 130/2019, de
2 de agosto), designadamente aquelas que se integram nomeadamente na Linhas de Ação
“3. Implementação de Boas Práticas de gestão da água na agricultura, na aquicultura, na
indústria e no setor urbano para prevenção de impactes decorrentes de fenómenos de seca
e escassez”.
Abastecimento público
O AHFM do Crato vai proporcionar uma alternativa capaz de contribuir para a resiliência do
abastecimento público às populações da região, garantindo não apenas a disponibilidade de
água para os consumos atuais e futuros nos municípios diretamente beneficiados pelo
empreendimento, mas também nos sistemas de abastecimento público de água de outras
regiões contíguas.
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Assim, está equacionado que na época estival (Quadro 3.10) se possa vir a verificar o reforço
do sistema de abastecimento pré-existente, baseado na albufeira de Póvoa e Meadas, e que
se estima venha a alcançar até 825000 m³ por ano. Este valor foi determinado com base em
elementos fornecidos pela então Águas do Norte Alentejano, atualmente integrada na Águas
do Vale do Tejo (AdVT),
Quadro 3.10 – Caudal destinado ao abastecimento público (Adaptado do Estudo Prévio).
Meses

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Caudal (m3/s)

0,09

0,10

0,09

0,09

0,10

A adução de reforço ao Sistema Póvoa e Meadas deverá ser assegurada através da
instalação de uma estação elevatória no pé da futura barragem do Pisão, e de uma conduta
adutora que estabelece a ligação até à ETA da Póvoa.
Agricultura
Pelas suas características, a criação desta reserva de água será preponderante para a
implementação de técnicas agrícolas enquadradas na Agenda da Inovação para a Agricultura
2030, incluindo o estabelecimento de uma nova área de regadio com elevados níveis de
eficiência hídrica, através de sensorização remota e da aplicação das mais eficientes técnicas
de irrigação, com preferência para o sistema de gota-a-gota.
Do ponto de vista agrícola, existem fortes perspetivas de desenvolvimento produtivo numa
área muito significativa, de cerca de 6350 hectares. O projeto melhorará os resultados
produtivos da atividade agrícola da região, contribuindo para os objetivos de desenvolvimento
sustentável da ONU, ao permitir a produção de mais alimento de forma mais eficiente.
Assumindo a seleção do cenário agrícola III, que é caraterizado pela ocupação de 25% da
área de regadio com agricultura em modo de produção biológico, o projeto contribuirá também
para alcançar a Estratégia do Prado ao Prato, elemento integrante do Green Deal,
nomeadamente nos seus objetivos de: i) reduzir em 50% o uso e o risco associado à utilização
de pesticidas e reduzir a utilização dos pesticidas mais perigosos até 2030, ii) reduzir, no
mínimo, em 50% a poluição difusa (nutrientes) assegurando em simultâneo a não
deterioração do solo fértil; iii) reduzir em 50% as vendas de antibióticos utilizados na
exploração pecuária até 2030.
Socioeconomia
Embora não tenha sido objeto de análise nos estudos efetuados, é conhecido o efeito
multiplicador que o desenvolvimento de áreas de regadio tem. De facto, além dos efeitos
diretos anteriormente analisados, a reconversão da agricultura de sequeiro em regadio na
região do AHFM do Crato vai induzir efeitos no conjunto da economia regional, os quais
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correspondem ao impacte conjunto dos chamados efeitos indiretos, a montante e a jusante
do projeto, e efeitos secundários.
Como efeitos indiretos a montante consideram-se as repercussões intersectoriais resultantes
dos acréscimos esperados na procura de fatores intermédios de produção agrícola
(fertilizantes, fitofármacos, sementes) gerados pelo AHFM do Crato, que terão um
crescimento decorrente das alterações de ocupação cultural previstas. Acresce ainda a
capacidade para desenvolvimento de serviços diversos relacionados com a atividade agrícola,
como as empresas de prestação de serviços, vendas e reparações de equipamentos,
instalação de sistemas de rega, consultoria, entre outros.
Como efeitos indiretos a jusante são consideradas as repercussões intersectoriais resultantes
dos acréscimos esperados na oferta de bens alimentares e de matérias-primas agrícolas
geradas pelo AHFM do Crato. Como referido em AQUALOGUS e TPF (2021a), estima-se um
crescimento importante das áreas de amendoal, culturas horto-industriais e forragens, bem
como, no Cenário III, da produção em MPB. Estes acréscimos contribuirão para o
desenvolvimento de unidades de processamento já existentes e, eventualmente, a instalar na
região, que permitirão obter contributos adicionais para a geração de valor acrescentado e
emprego.
Como efeitos secundários consideram-se as repercussões intersectoriais resultantes dos
acréscimos esperados na procura de bens e serviços de consumo decorrentes dos aumentos
previsíveis, quer na população quer no seu rendimento gerados pelo AHFM do Crato,
incluindo nas áreas do alojamento, restauração, aquisição de bens de consumo e serviços
diversos.
O desenvolvimento deste conjunto de atividades implicará necessariamente acréscimos
adicionais de mão-de-obra, criando e fixando empregos, e de atividade económica,
possibilitando a criação de riqueza e o desenvolvimento da região.
A alteração dos sistemas agrícolas considerada para os cenários de desenvolvimento do
projeto permite ainda gerar, no ano cruzeiro, entre 236 e 330 48 unidades de trabalho ano
(UTA) adicionais face à realidade atual, o que representa um fator importante para contrariar
as projeções (INE, 2017) de uma tendência de forte despovoamento.
Do ponto de vista da economia local, o projeto permitirá a geração de muito maior valor face
à situação atual, com um resultado fundiário e empresarial adicional, estimado para a sua
zona de intervenção ao longo de 25 anos e com uma taxa de atualização de 4%, entre 151 e

48

Os Estudo Socioeconómicos consideraram uma área mais abrangentes – regadio do AHFM do Crato mais os precários do

ARBVS, sendo as suas conclusões utilizadas como indicadoras.
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211 Milhões de Euros (M€), entre os cenários avaliados nos estudos Socioeconómicos do
AHFM do Crato.
Do ponto de vista da produção primária, é estimado que no ano cruzeiro de cada um dos
cenários dos estudos socioeconómicos o projeto seja capaz de produzir um valor de produção
primária adicional (direcionada para a alimentação humana e animal) que de deverá situar
entre os 32 M€ e os 36 M€ anuais.
Do ponto de vista do investimento público, o valor total investido nas infraestruturas
(barragem, rede de rega, mini-hídrica, parque fotovoltaico e abastecimento urbano) é sempre
rentabilizado com uma Taxa Interna de Rentabilidade (TIR), a 30 anos, a variar entre os 3,9%
e os 5,7%, de acordo com o cenário considerado. O período de recuperação do capital
investido, considerando uma taxa de atualização de 4%, é de 17 a 18 anos.
A nível indireto, além do acréscimo da necessidade de mão-de-obra empregue e de
Rendimento Empresarial e Fundiário, as novas disponibilidades contribuirão igualmente para
a criação de agroindústrias a partir das produções agrícolas e pecuárias, bem como para a
criação de um recurso com potencial aproveitamento turístico, através da diversificação da
oferta num território caracterizado pela riqueza ambiental, patrimonial e cultural.
Energia
De forma adicional importa ainda destacar a contribuição do AHFM do Crato na transição
energética, através da produção de energia de fontes renováveis (solar e hídrica) associada
ao projeto. Mais especificamente, serão instalados painéis solares fotovoltaicos flutuantes e
fixos, e será instalada uma mini-hídrica de pé-de-barragem, que fará uso da queda de água
proporcionada e dos caudais que excedem a capacidade de regularização da albufeira para
produção de energia hidroelétrica (média de 0,7 GWh/ano) para autoconsumo e
autonomização de processos. Os centros electroprodutores solares previstos deverão permitir
fornecer anualmente 118 GWh à rede pública de distribuição.
Desta forma o AHFM do Crato através da redução das emissões de GEE associadas ao
consumo de energia, servirá para contribuir para alcançar alguns dos objetivos da Lei
Europeia do Clima, que visa assegurar que todos os sectores da economia e da sociedade
da UE venham a contribuir para o objetivo da neutralidade carbónica até 2050 e que até 2030
se poderá vir a alcançar uma redução líquida, em relação aos valores de 1990, de pelo menos
55% das emissões de gases de efeito de estufa (GEE).
Súmula
Como referido anteriormente, o contexto de despovoamento e desertificação é uma realidade
nos concelhos interferidos pelo AHFM do Crato, assim como na maior parte das áreas do
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interior português. Tendo ainda em consideração que os referidos municípios são
predominantemente agrícolas, os projetos com aderência à realidade física e socioeconómica
que visem inverter esta dinâmica deverão estar associados à atividade primária.
Nesse sentido, o projeto tem um interesse global (público) para toda a região, ao visar a
promoção da atividade agrícola e o desenvolvimento socioeconómico associado. Como
referido acima, a implementação do AHFM do Crato permitirá a criação de empregos, estando
prevista a criação de algumas centenas de postos de trabalhos diretos nos setores agrícola e
pecuário. Acresce também o relevante contributo da produção de energia renovável para a
descarbonização da economia.
Importa ainda referir que o projeto cumpre várias funções de serviço público, de acordo com
as estimativas realizadas no estudo socioeconómico, nomeadamente:
− reforça as disponibilidades de água para abastecimento urbano da região, combatendo
problemas de escassez de água nos centros urbanos que se espera venham ocorrer no
nosso país em função de alterações climáticas;
− reforça a coesão social do território, através da geração de postos de trabalho e da
promoção da fixação de população residente que se espera venha a funcionar, ela
própria, como fator de desenvolvimento, através do combate à redução demográfica
que é esperada para a região, assim como a perda de procura de bens e serviços a ela
associada;
− cria condições para a produção alimentar em maior quantidade, contribuindo para o
combate à forte pressão que o aumento da população mundial deverá criar sobre toda
a produção alimentar, em Portugal e no Mundo;
− produz energia renovável, contribuindo para a redução da emissão de gases com efeito
de estufa do projeto e, assim, contribuindo para que Portugal cumpra as metas de
descarbonização da economia a que está vinculado.
3.3.4.3
Ponderação benefícios projeto/benefícios de se alcançarem os objetivos
ambientais
Serviços dos Ecossistemas
Com o propósito de comparar os benefícios obtidos através da execução do projeto em
equação com os que se obteriam sem comprometer o Estado da MA interferida, foi efetuada
a identificação dos serviços dos ecossistemas 49 aquáticos e ribeirinhos da ribeira de Seda (e
área adjacente), com e sem a implementação do AHFM do Crato (Quadro 3.7).
49
Os serviços do ecossistema são os bens e serviços fornecidos pelos ecossistemas que mantêm e melhoram o bem-estar
humano. Embora esta estrutura seja inerentemente antropocêntrica, ligando explicitamente os processos do ecossistema ao
bem-estar humano, facilita a avaliação conjunta e os processos de tomada de decisão de projetos com capacidade de transformar
os sistemas.
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Quadro 3.11 – Serviços (provisão, regulação e culturais/recreio) associados aos sistemas
aquáticos existentes na MA interferida, sem o projeto e com a sua implementação 50.
Classe De
Serviço

Serviço

Sem Projeto

Com Projeto

Pesca desportiva

Existe

Existirá

Aquicultura

Não existe

Improvável

Plantas ribeirinhas
(e.g. para cestaria,
ervas aromáticas e
medicinais)

Poderá existir

Poderá existir

Abastecimento público

Existe

Existirá, com o
incremento da
disponibilização de
água à albufeira de
Povoa e Meadas

Irrigação

Existente
(através de
captações
diretas)

Existirá através do
fornecimento de água
do projeto

Abastecimento
industrial

Inexistente

Improvável

Produção hidroelétrica

Inexistente

Existirá

Sedimento
(desassoreamentos)

Poderá existir

Poderá existir

Produção fotovoltaica
com painéis flutuantes

Inexistente

Existirá

Clima

Regulação climática

Pouco relevante

Pouco relevante

Doenças

Parasitas e
fitoplâncton tóxicos

Poderão existir

Com a proliferação de
fitoplâncton aumentará
a probabilidade de
ocorrência

Espécies
invasoras
dulçaquícolas

Presença e
propagação de taxa
exóticos invasoras

Existem

Terão capacidade de
progressão, em
particular na albufeira e
para montante desta

Caudal natural do rio

Curso de água
de cariz
permanente,
embora alterado
pelas diversas
captações
existentes

Será particularmente
alterado na albufeira.
No troço a jusante
existirá também
alteração do caudal
natural; verificar-se-á
também o fenómeno de
hydopeaking

Existe

Continuará a existir,
embora possa
decrescer no trecho da
MA a jusante da
barragem

Alimento
(peixe)
Produtos
vegetais

Provisão

Recursos
hídricos

Regulação
Recursos
hídricos

Capacidade de
depuração

Remoção natural de
poluentes

50
As cores pretendem representar o sentido do serviço: serviços favoráveis ou relevantes (verde), serviços razoáveis ou com
relevância média (amarelo) e serviços desfavoráveis ou sem relevância (laranja)
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Classe De
Serviço

Serviço

Sem Projeto

Com Projeto

Redução dos efeitos
de cheias e de secas

Existe

A regularização
aumentará a resiliência
da agricultura às
situações de seca

Estabilização das
margens

Existe, em
particular nos
locais com
vegetação
ribeirinha bem
estruturada

Continuará a existir,
embora possa
decrescer nas margens
da albufeira

Pontos de água

Existem

Continuarão a existir,
aumentando
significativamente com
a porção da albufeira
sem painéis
fotovoltaicos

Habitas e espécies
nativas

Existem

A sua expressão
decrescerá, em
particular na albufeira

Espécies ameaçadas

Existem

Continuarão a existir
(algumas
desaparecerão outras
poderão surgir e/ou
aumentar), sendo
espectável que ocorra
um decréscimo geral

Paisagens protegidas

Inexistentes

Inexistentes

Valores
educativos

Locais de interesse
patrimonial

Existem

Alguns ficarão
submersos

Valores
estéticos

Beleza percetível

Existem locais

Existem locais

Valores
espirituais

Ligação a práticas
religiosas

–

–

Pesca desportiva

Existe

Poderá existir com
maior expressão (na
albufeira)

Navegação

Não existe

Poderá existir na
albufeira

Cinegética

Existe

Poderá existir

Desportos náuticos

Inexistente

Poderão existir na
albufeira

Caminhadas

Podem existir

Poderão existir

Locais para
piquenique

Podem existir

Poderão existir

Controlo de
situações
extremas
(secas e
cheias)

Controle da
erosão

Combate a
incêndios
rurais

Valores de
conservação

Culturais/recreio

Valores
recreativos

Como é característico deste tipo de projetos hidroagrícolas, vários dos serviços fornecidos
pela ribeira de Seda decrescerão com a implementação do regadio, enquanto outros
aumentarão.
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Relativamente à produção de alimento (peixes), a sua importância atual na ribeira de Seda
não será muito expressiva, mas ainda existirá, tendo sido comprovada a presença de vários
pescadores desportivos no decurso dos trabalhos de campo que, pelo menos em parte,
consumirão os peixes capturados. A ocorrência de peixes continuará a ser registada na
albufeira e a sua pesca deverá continuar a fornecer algum alimento, contudo a captura
desportiva de peixes de água doce como fonte de alimento é prática cada vez menos
frequente em Portugal. Contudo, as albufeiras constituem áreas frequentemente preferenciais
para a pesca, sendo pois expectável que possa existir algum incremento deste consumo com
a presença da barragem do Pisão.
Embora exista já hoje fornecimento de água para rega através de várias captações diretas, a
existência da albufeira irá permitir aumentar significativamente a disponibilidade de água para
o efeito, alargando também a sua abrangência espacial a áreas que atualmente se encontram
distantes da linha de água e, assim, sem possibilidade de captar água.
A transformação do sistema aquático irá alterar vários serviços de regulação associados à
manutenção do regime natural de caudais, tornando mais provável o estabelecimento de
espécies exóticas dulçaquícolas e a proliferação de algas, e reduzindo a capacidade de
depuração da linha de água. Os serviços de regulação serão mesmo os mais afetados pelo
projeto, embora a sua implementação permita aumentar a resiliência da atividade agrícola às
situações de seca.
Por fim, relativamente aos valores culturais e de recreio, os valores de conservação
decrescerão expressivamente face à redução da área dos habitats aquáticos e ribeirinhos [i)
Habitat 3260 (Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion
fluitantis e da Callitrichion-Batrachion); ii) Habitat 3290 (Cursos de água mediterrânicos
intermitentes da Paspalo-Agrostidion), iii) Habitat 6420 (Pradarias húmidas mediterrânicas de
ervas altas da Molinio-Holoschoenion), iv) Habitat 6430 (Comunidades de ervas altas
higrófilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino); e v) Habitat 92A0 (Florestas-galerias
de Salix alba)], enquanto alguns valores de recreio aumentarão em resultado de atividades
que poderão passar a ser praticadas na nova albufeira, excluindo no (pequeno) setor onde se
prevê a instalação do parque solar fotovoltaico flutuante.
Importa ainda destacar a componente do turismo, conciliando o património natural da região
com as novas componentes do meio resultantes do AHFM do Crato, nomeadamente a
albufeira, onde poderão ser praticadas atividades náuticas.
3.3.4.4

Síntese

Embora com a informação disponível não seja possível, nesta fase, quantificar os serviços
identificados para as situações com e sem projeto, de forma a comparar os benefícios obtidos
através dos objetivos ambientais estabelecidos na DQA com os resultantes da implantação
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do projeto, a análise efetuada permite afirmar que as valências agrícolas, assim como as
outras de cariz socioeconómico do projeto – em particular a produção de água para consumo
humano e a produção de energia de fontes renováveis –, enquanto atividades de
desenvolvimento sustentável, são relevantes face aos benefícios para o ambiente e para a
sociedade ligados aos objetivos ambientais da DQA na MA em causa.
O projeto apresenta forte desempenho nas três vertentes de sustentabilidade: económica,
ambiental e social, como mostram os resultados apresentados anteriormente.
Do ponto de vista económico, será capaz de gerar relevantes acréscimos de resultados
empresariais e de Valor Acrescentado Bruto (VAB), o que quantifica o benefício para a
economia como um todo: empresário, Estado e mão-de-obra.
Do ponto de vista social, o projeto é capaz de gerar um importante acréscimo nas
necessidades de mão-de-obra associada às fileiras agrícola e agroindustrial na região, o que
será um fator de fixação de população na sua região de abrangência. Também será capaz de
produzir uma quantidade considerável de produtos agrícolas, em acréscimo à que é
atualmente produzida na área de abrangência do projeto, trazendo benefícios aos
consumidores nacionais, através do contributo para o equilíbrio da balança comercial e de
melhores preços resultantes de mais oferta.
Do ponto de vista ambiental, o projeto permite a produção de uma quantidade significativa de
energia elétrica de fonte renovável, através sobretudo dos seus parques fotovoltaicos,
permitindo o offset de energia proveniente de outras fontes, com redução das emissões de
CO2 associadas. A possibilidade de utilização de uma nova reserva de água no abastecimento
público, num cenário de alterações climáticas, deve também ser realçado.
O aproveitamento agrícola considerado nos cenários do estudo socioeconómico prevê uma
utilização muito diversificada das áreas novas a regar (até cerca de 6350 ha), incluindo
culturas anuais, culturas arvenses (cereais e oleaginosas), culturas permanentes (olival, vinha
e amendoal) e forragens de forte valor para a produção animal da região. Assim, também a
ocupação cultural prevista será fator de intensificação sustentável, através da instalação de
uma paisagem diversa, descontínua e que permite manter alguns dos serviços associados
aos ecossistemas não aquáticos.
Importa ainda salientar o cenário em que 25% da área de abrangência total do projeto será
explorada em modo de produção biológico, contribuindo para um dos objetivos da Estratégia
Prado ao Prato (farm to fork). Acresce que o projeto servirá também para demonstrar a
viabilidade económica da agricultura biológica, tonando o mosaico de culturas agrícolas
considerado ainda mais diverso e natural, já que estas áreas não poderão utilizar químicos de
síntese, reduzindo os impactos do maneio agrícola na atividade biológica na área
deintervenção.
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Embora apresente um conjunto de impactes não mitigáveis sobre os ecossistemas aquáticos
e ribeirinhos, comprometendo os objetivos ambientais da DQA na MA interferida, o projeto
promove valências agrícolas, energéticas e de abastecimento de água potável relevantes para
o ambiente e para a sociedade, mesmo face aos objetivos ambientais acima identificados.
3.3.5

Existe uma Opção Ambiental Melhor do Ponto de Vista Técnico e Económico?

De acordo com a alínea d) do n.º 7 do Artigo 4º da DQA, terá de ser avaliado se os objetivos
benéficos das modificações/alterações sobre a MA não podem, por exequibilidade técnica
e/ou custos desproporcionados, ser alcançados por outros meios que constituam uma opção
ambiental significativamente melhor.
Como referido no item 2.2.1 foram estudadas outras alternativas capazes de garantir o
abastecimento da área a beneficiar com regadio sem afetação da MA da ribeira de Seda,
incluindo:
– as duas soluções alternativas previstas no Estudo Prévio para o AHFM do Crato;
– a utilização da água armazenada na albufeira do Maranhão;
– a utilização da água armazenada na albufeira da Apartadura;
– captação de água no rio Tejo;
– a reutilização de águas residuais domésticas tratadas;
– a conjugação de várias alternativas; e
– a não construção da Pisão.
As alternativas de origem de água excluindo a da barragem do Pisão foram consideradas
inviáveis do ponto de vista técnico e/ou económico (Quadro 2.23), pelo que somente se
prosseguiu a avaliação da Alternativa 2 do Estudo Prévio – considerada entre as duas
alternativas estudadas no EIA Consolidado como a menos impactante do ponto de vista
ambiental –, conforme o EIA do AHFM do Crato.
3.3.6

Conclusão da verificação

Pelo explicitado acima, o resultado do teste de aplicabilidade do n.º 7 do Artigo 4º da DQA
atesta que os benefícios obtidos com a implementação do AHFM do Crato poderão vir a
compensar a deterioração do estado MA onde a barragem do Pisão se irá localizar. Por outro
lado, importa destacar que não existe uma opção ambiental melhor do ponto de vista técnicoeconómico que permita obter aqueles benefícios.
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4

AVALIAÇÕES COMPLEMENTARES

4.1

CONSIDERAÇÕES

Depois de cumprida a avaliação antecedente – n.º 7 do Artigo 4.º da DQA –, é adicionalmente
necessário verificar o cumprimento dos pressupostos considerados nos n.º 8 e n.º 9 do artigo
4.º da DQA. Tal verificação é apresenta nos itens seguintes.
4.2
4.2.1

N.º 8 DO ARTIGO 4º
Pressupostos

Além do n.º 7 do Artigo 4º, o licenciamento de um novo projeto terá de cumprir
cumulativamente o n.º 8 do mesmo artigo, que refere “os Estados-Membros terão também de
assegurar de que essa aplicação não compromete o cumprimento dos objetivos da presente
Diretiva noutras MA pertencentes à mesma região hidrográfica e não colide com a execução
da restante legislação comunitária no domínio do ambiente”.
No que respeita à legislação comunitária no domínio do ambiente, deverá, nomeadamente,
ser considerada a legislação de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) – relativa à avaliação
dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente (Diretiva nº 2011/92/EU,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, que foi alterada pela
Diretiva nº 2014/52/EU do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014) – assim
como a relacionada com a conservação da natureza, nomeadamente as Diretiva n.º
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril de 1979 (relativa à conservação das aves selvagens)
e Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de maio de 1992 (relativa à preservação dos
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens).
4.2.2

Verificação

As caraterísticas do projeto do AHFM do Crato, conjugadas com as Medidas de Minimização
acima identificadas e as ações propostas no Programa de Medidas do PGRH da RH5,
suportam a avaliação dos eventuais impactes do projeto em estudo nos objetivos ambientais
das MA situadas a jusante das interferidas pelo AHFM do Crato.
Com propósito de avaliar a aplicação do n.8 do artigo 4.º da DQA, foram selecionadas como
MA potencialmente afetadas pelo projeto do AHFM do Crato as três MAFM da ribeira de Seda
localizadas a jusante da barragem do Maranhão (Figura 4.1).
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Figura 4.1 – Outras MA sobre as quais o AHFM do Crato interfere.

Importa recordar que a MA da albufeira do Maranhão integra a área de estudo, tendo, com
base na avaliação antecedente, sido considerado que o projeto do AHFM do Crato não
colocará em causa o Potencial ecológico da referida MA lêntica e a perspetiva de evolução
contida no PGRH 2022-2027.
As três MA apresentam no PGRH em vigor as caraterísticas identificadas no Quadro 4.1.
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Quadro 4.1 – Dados do PGRH (3.º ciclo, 2022-2027) para as MA identificadas no âmbito da aplicação do Artigo 4º Nº. 8.

PT05TEJ1035

Extensão
Potencial
Elementos
(km) /
Ecológico penalizadores
Área (ha)

Seda a
jusante
da
7,6 / 26,0
barragem
do
Maranhão

Raia a
jusante
da
barragem
do
Maranhão

37,4 /
168,1

Razoável

Medíocre

Macroinvertebrados

PT05TEJ1042

Curso de
Água

Macroinvertebrados;
Peixes; Terbutilazina

Código MA

Estado
químico

Bom

Bom

Objetivos
Ambientais

2027

2027

Programa de Medidas
PTE2P01M02_SUP_RH5 Desenvolver modelos de simulação
da exploração das albufeiras dos
aproveitamentos hidroagrícolas do
Grupo II que serão intervencionadas
no âmbito da Estratégia do Regadio
2014-2020 (Barragens de Idanha,
Meimoa, Maranhão, Montargil,
Magos, Apartadura, Açude do
Gameiro e Açude do Furadouro),
para otimização dos usos da água
PTE3P03M03_SUP_RH5 - Estudo
de viabilidade técnica de adaptação
de órgãos para libertação de caudal
ecológico nas barragens do
Maranhão, de Montargil e de
Magos, nos concelhos de Avis,
Ponte de Sor e Salvaterra de Magos
PTE1P06M02R_RH_3Ciclo Implementação da Estratégia
Nacional para os Efluentes
Agropecuários e Agroindustriais
(ENEAPAI 2030)
PTE2P01M02_SUP_RH5 Desenvolver modelos de simulação
da exploração das albufeiras dos
aproveitamentos hidroagrícolas do
Grupo II que serão intervencionadas
no âmbito da Estratégia do Regadio
2014-2020 (Barragens de Idanha,
Meimoa, Maranhão, Montargil,
Magos, Apartadura, Açude do

impactes

Pressões
significativas

ATHI Alteração de
habitats
devido a
variações
hidrológicas

4.2.4 Barragens,
açudes e
comportas Rega

NUTR Poluição por
nutrientes

2.10 Difusa Outras

OTRO 5.1 Introdução de
Outro tipo de
espécies e
impacte
doenças
significativo
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Código MA

Curso de
Água

Extensão
Potencial
Elementos
(km) /
Ecológico penalizadores
Área (ha)

Estado
químico

Objetivos
Ambientais

Programa de Medidas

impactes

Pressões
significativas

ATHI Alteração de
habitats
devido a
variações
hidrológicas

4.2.4 Barragens,
açudes e
comportas Rega

Gameiro e Açude do Furadouro),
para otimização dos usos da água

PTE3P03M03_SUP_RH5 - Estudo
de viabilidade técnica de adaptação
de órgãos para libertação de caudal
ecológico nas barragens do
Maranhão, de Montargil e de
Magos, nos concelhos de Avis,
Ponte de Sor e Salvaterra de Magos
PTE1P01M84_SUP_RH5Remodelação da ETAR de
Cabeção, no concelho de Mora

PTE3P01M02R_SUP_RH_3Ciclo Elaboração do plano de ação
nacional para a reposição da
continuidade fluvial
PTE3P02M02R_SUP_RH_3Ciclo Desenvolvimento e implementação
de metodologia para recuperação e
manutenção das galerias ripícolas
dos cursos de água
PTE3P02M01R_SUP_RH_3Ciclo Implementação da Estratégia

ATMO Alteração de
habitats
2.10 Difusa devido a
Outras
modificações
morfológicas
4.1.2 Alteração
física do canal /
NUTR leito / galeria
Poluição por
ripícola /
nutrientes
margens Agricultura
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Código MA

Curso de
Água

Extensão
Potencial
Elementos
(km) /
Ecológico penalizadores
Área (ha)

Estado
químico

Objetivos
Ambientais

Programa de Medidas

impactes

Pressões
significativas

Sorraia a
jusante
das
barragens
PT05TEJ1072A
do
Maranhão
e de
Montargil

74,9 /
256,7

Medíocre

SST; Macroinvertebrados ; Zona protegida: Amoníaco ; Azoto
amoniacal

Nacional de Reabilitação de Rios e
Ribeiras
PTE4P01M01R_SUP_RH_3Ciclo Elaboração do plano de ação
nacional de controlo, contenção e
erradicação de espécies exóticas
invasoras - fauna aquática
PTE1P15M31_SUP_RH5 Intervenções de remodelação de
redes no subsistema de Coruche,
no concelho de Coruche
PTE1P01M89_SUP_RH5 Remodelação do subsistema de
saneamento de Samora Correia

Desconhecido

2027

PTE1P15M70_SUP_RH5 Remodelação do subsistema de
saneamento de Benavente
PTE1P15M71_SUP_RH5 Remodelação das redes de
saneamento de Benavente e
Samora Correia
PTE3P04M04_SUP_RH5 Elaboração e Implementação do
Plano Específico de Gestão de
Águas (PEGA) para a extração de
inertes no rio Tejo

ORGA Poluição
orgânica
OTRO Outro tipo de
impacte
significativo
ATMO Alteração de
habitats
devido a
modificações
morfológicas
NUTR Poluição por
nutrientes

1.1 Pontual Águas Residuais
Urbanas
5.1 Introdução de
espécies e
doenças
4.5 Alteração
hidromorfológicas
- Outros
4.1.4 Alteração
física do canal /
leito / galeria
ripícola /
margens - Outros
4.2.4 Barragens,
açudes e
comportas Rega
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Código MA

Curso de
Água

Extensão
Potencial
Elementos
(km) /
Ecológico penalizadores
Área (ha)

Estado
químico

Objetivos
Ambientais

Programa de Medidas
PTE3P04M05_SUP_RH5_3Ciclo Compatibilização das utilizações do
domínio hídrico com a conservação
de espécies piscícolas nativas:
lampreia-de-rio
PTE3P03M03_SUP_RH5 Estudo de
viabilidade técnica de adaptação de
órgãos para libertação de caudal
ecológico nas barragens do
Maranhão, de Montargil e de
Magos, nos concelhos de Avis,
Ponte de Sor e Salvaterra de Magos
PTE3P02M05_SUP_RH5_3Ciclo Restauro fluvial do rio Sorraia
PTE3P02M11_SUP_RH5_3Ciclo Projeto MERLIN (Mainstreaming
Ecological Restoration of
freshwater-related ecosystems in a
Landscape context: INnovation,
upscaling and transformation)"
PTE3P01M02R_SUP_RH_3Ciclo Elaboração do plano de ação
nacional para a reposição da
continuidade fluvial
PTE3P02M01R_SUP_RH_3Ciclo Implementação da Estratégia
Nacional de Reabilitação de Rios e
Ribeiras
PTE4P01M02R_SUP_RH_3Ciclo Elaboração do plano de ação
nacional de controlo, contenção e
erradicação de espécies exóticas
invasoras - flora aquática

impactes

Pressões
significativas
2.10 Difusa Outras
4.1.2 Alteração
física do canal /
leito / galeria
ripícola /
margens Agricultura
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As referidas MA apresentam classificações de Estado inferiores a Bom, sendo penalizadas
por vários elementos biológicos e físico-químicos de suporte. O estado atual (2021) das MA
reflete as diversas pressões a que se encontram submetidas, de que relevam, uma vez mais,
as ligadas ao setor agrícola, presentes nas três MA.
Embora esteja prevista a exploração interligada das barragens do Pisão e do Maranhão, a
quantidade e qualidade da água que irá chegar aos troços lóticos a jusante da barragem do
Maranhão não se deverão alterar, sendo condicionados pelo regime de exploração da
barragem gerida pela ARBVS.
Não se prevê também qualquer interferência do projeto com a implementação das medidas
contidas no programa de medidas do 3.º ciclo de PGRH para as 3 MA consideradas, nem nos
objetivos ambientais de Bom Estado que se preveem alcançar em todas até 2027.
O projeto não comprometerá assim o cumprimento dos objetivos da DQA noutras MA
pertencentes à mesma região hidrográfica.
Considerando as Zonas Protegidas DQA (Quadro 4.2) e as áreas enquadradas por outras
Diretivas comunitárias nas três MA acima identificadas, não se perspetiva a existência de
impactes nessas áreas ligados ao projeto do AHFM do Crato.
Quadro 4.2 – Zonas protegidas identificadas no âmbito da aplicação do Artigo 4º Nº. 8.
MA

TIPOLOGIA

DESIGNAÇÃO

Superficiais
PT05TEJ1042

PT05TEJ1035

PTP74 – Zona designada para a proteção de Espécies
Aquáticas de Interesse Económico (Águas Piscícolas)
PTCON0029- Zona designada para a proteção de habitas
(Sítios de Importância Comunitária - SIC)
PTP74 - Zona designada para a proteção de Espécies
Aquáticas de Interesse Económico (Águas Piscícolas)

PTZPE0010 - Zonas Designadas para a Conservação de
Aves Selvagens (Zona de Proteção Especial - ZPE)
PTP36 - Zona designada para a proteção de Espécies
Aquáticas de Interesse Económico (Águas Piscícolas)
PT05TEJ1072A
PTP73 Zona designada para a proteção de Espécies
Aquáticas de Interesse Económico (Águas Piscícolas)
PTCON0009 Zona designada para a proteção de habitas
(Sítios de Importância Comunitária - SIC)

Ribeira de Seda (curso de água)
Cabeção
Ribeira de Seda (curso de água)
Estuário do Tejo;
Sorraia - da confluência do
Ribeira de Sôr e a Ribeira da
Raia a linha tirada da pirâmide do
Mouchão da Cabra;
Ribeira de Sôr (curso de água);
Estuário do Tejo

No EIA do projeto foi verificado que o projeto do AHFM do Crato não interfere nem
compromete áreas designadas quer ao abrigo da Diretiva Aves (ZPE), quer ao Abrigo da
Diretiva Habitats (ZEC).
O desenvolvimento do AHFM do Crato, em conjunto com a implementação das medidas de
minimização antes identificadas, assegurará a viabilidade técnica e económica do projeto,
garantindo simultaneamente que a proteção fornecida pela legislação comunitária existente
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na região de intervenção se mantenha, nomeadamente a referente à conservação da natureza
e à captação de água para consumo humano.
Deve, por fim, referir-se que a garantia do cumprimento da restante legislação comunitária no
domínio do ambiente será comprovada adicionalmente no decurso da elaboração do EIA 51 do
projeto – em fase de Estudo Prévio –, que será seguido pela execução do correspondente
Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE). Desta forma, o
cumprimento do n.º 8 do Artigo 4.º da DQA será validado com a emissão, primeiro, de uma
Declaração de Impacte Ambiental (DIA), seguida pela emissão de uma Declaração de
Conformidade Ambiental do Projeto de execução (DCAPE).
4.3
4.3.1

N.º 9 DO ARTIGO 4º
Pressupostos

Além do n.º 7 do Artigo 4º da DQA, o licenciamento de um novo projeto terá de considerar
cumulativamente o cumprimento do n.º 9 do mesmo Artigo, que refere “Devem ser tomadas
medidas para assegurar que a aplicação das novas disposições, incluindo o disposto no n.º
7, garanta um nível de proteção pelo menos equivalente ao da legislação comunitária
existente”, o que se verifica no item seguinte.
4.3.2

Verificação

As caraterísticas do projeto do AHFM do Crato, conjugadas com as Medidas de Minimização
previstas e as ações propostas no Programa de Medidas do PGRH, permitem considerar que
a implementação do projeto do AHFM do Crato irá garantir na MA, para a qual a derrogação
será solicitada, a manutenção do nível de proteção da MA conferido pela restante legislação
comunitária e nacional em vigor na bacia hidrográfica respetiva, nomeadamente a Diretiva
das águas residuais urbanas (Diretiva 91/271/EEC), a Diretiva das Águas subterrâneas
(Diretiva 2006/118/CE), a Diretiva relativa a normas de qualidade ambiental no domínio da
política da água (Diretiva 2008/105/CE), a Diretiva-Quadro Estratégia Marinha (Diretiva
2008/56/CE) e a nova Diretiva relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano,
(reformulação) (Diretiva 2020/2184 52), bem como os diplomas que as transpõem.

51

Cujo contexto legal se encontra estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º

47/2014, de 24 de março e pelo Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto, pela Lei nº 37/2017, de 2 de junho, e finalmente pelo
Decreto-Lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro
52

Ainda não transpostas para o regime jurídico português.
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CONCLUSÃO

Na sequência do explicitado é possível concluir que o AHFM do Crato irá gerar alterações
hidromorfológicas permanentes e não mitigáveis que, de acordo com a avaliação do
enquadramento na DQA/Lei da Água, obrigatoriamente suscitam um Pedido de Derrogação
do Estado das Massas de Água.
As medidas de mitigação consideradas exequíveis, foram consagradas em fase de Estudo
Prévio. Estas medidas, apresentadas neste documento, serão pormenorizadas em fase de
pós-avaliação acompanhando o normal desenvolvimento dos Projetos de Execução.
Acresce que, face às lacunas que possam subsistir sobre a eficácia de algumas das medidas
de mitigação identificadas (e.g. valores do RCE ou resultados da implementação do sistema
de transposição piscícola), será necessário implementar uma gestão adaptativa das ações
propostas, guiada pelos resultados dos programas de monitorização a implementar. Caso
alguma medida não possa ser concretizada em fase de Projeto de Execução, será substituída
por outra com resultados similares, no sentido de manter as condições que suportam a
Derrogação dos objetivos ambientais de acordo com os nºs 7, 8 e 9 do Artigo 4º da DQA.
O teste de Aplicabilidade do n.º 7 do Artigo 4º da DQA indicia que os benefícios de interesse
público associados à implementação do AHFM da Crato compensam a deterioração da MA
da ribeira da Seda (PT05TEJ0997A) onde a barragem se irá localizar, não existindo uma
opção ambiental melhor do ponto de vista técnico e económico, face aos objetivos
estabelecidos para o projeto.
O teste de Aplicabilidade do n.º 8 do Artigo 4.º da DQA comprova que esta Derrogação não
irá interferir com o cumprimento dos objetivos ambientais em outras MA da sub-bacia do
Sorraia, nem com os objetivos de áreas designadas ao abrigo de outras Diretivas (e.g. Aves
e Habitats). Do mesmo modo, o projeto que implica a aplicação da Derrogação (AHFM do
Crato) é objeto de Procedimento Formal de AIA, em cumprimento da legislação de Avaliação
de Impactes.
A aferição do teste de aplicabilidade do n.º 9 do Artigo 4.º da DQA revela que será assegurado
um nível de proteção equivalente ao previsto na legislação comunitária existente,
assegurando desta forma o cumprimento dos documentos legislativos aplicáveis, nacionais e
internacionais.
Por fim, a aprovação e construção do projeto pressupõe que os seus efeitos no meio sejam
monitorizados nomeadamente ao nível dos recursos hídricos e componente ecológica (e.g.,
ecossistemas aquáticos e hidromorfologia), de forma a assegurar a efetividade das
medidas de mitigação.
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ANEXO 1 - RELAÇÕES CAUSA-EFEITO RESULTANTES DA
IMPLEMENTAÇÃO DO AHFM DO CRATO

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da barragem do Pisão, órgãos anexos associados e respetiva albufeira do AHFM do Crato, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ0997 (Ribª. de Seda)

PT05TEJ0978 (Ribª. de Almojanda)

Estado/potencial ecológico

PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PT05TEJ0977 (Ribª. de Enfermaria)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA a montante da barragem

Efeitos directos e/ou
indirectos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Modificação das características físicas
das MA a jusante da barragem

Efeitos directos e/ou
indirectos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Efeitos directos e/ou
indirectos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Efeitos directos e/ou
indirectos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Efeitos directos e/ou
indirectos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possíveis efeitos indirectos Possíveis efeitos indirectos

Possíveis efeitos indirectos Possíveis efeitos indirectos

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação do açude do Pisão, órgãos anexos associados e respetiva albufeira do AHFM do Crato para a Alternativa 1.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PT05TEJ0997 (Ribª. de Seda)
Estado/potencial ecológico
Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA a montante do açude

Efeitos directos e/ou
indirectos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possíveis efeitos indirectos Possíveis efeitos indirectos

Modificação das características físicas
das MA a jusante do açude

Efeitos directos e/ou
indirectos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possíveis efeitos indirectos Possíveis efeitos indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Efeitos directos e/ou
indirectos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da central mini-hídrica do AHFM do Crato para as Alternativas 1 e 2.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PT05TEJ0997 (Ribª. de Seda)
Estado/potencial ecológico
Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Efeitos directos e/ou
indirectos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Efeitos directos e/ou
indirectos

Efeitos diretos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da estação elevatória de reforço do AHFM do Crato para a Alternativa 1.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)
Ação

Modificação das características físicas
das MA
Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da conduta elevatória de reforço do AHFM do Crato para a Alternativa 1.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PT05TEJ0974 (Ribª. do Chocanal)
Estado/potencial ecológico
Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Sem Impacte

Possiveis efeitos indirectos

Sem Impacte

Sem Impacte

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Sem Impacte

Possiveis efeitos indirectos

Sem Impacte

Sem Impacte

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação dos acessos e restabelecimentos para as Alternativas 1 e 2.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)
Ação

Modificação das características físicas
das MA
Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da central solar fotovoltaica flutuante do AHFM do Crato para as Alternativas 1 e 2.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PT05TEJ0997 (Ribª. de Seda)
Estado/potencial ecológico
Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da central solar fotovoltaica terrestre do AHFM do Crato para a Alternativa 1.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PT05TEJ0973 (Ribª de Linhais)
Estado/potencial ecológico
Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Efeitos directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Efeitos directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da central solar fotovoltaica terrestre do AHFM do Crato para a Alternativa 2.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)
Ação

Modificação das características físicas
das MA
Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação do sistema elevatório de adução do AHFM do Crato para as Alternativas 1 e 2.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PT05TEJ0973 (Ribª de Linhais)
Estado/potencial ecológico
Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Sem Impacte

Possíveis efeitos indirectos

Sem Impacte

Sem Impacte

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Sem Impacte

Possíveis efeitos indirectos

Sem Impacte

Sem Impacte

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação do reservatório de regulação do AHFM do Crato para as Alternativas 1 e 2.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)
Ação

Modificação das características físicas
das MA
Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação das áreas beneficiadas, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ0973 (Ribª de Linhais)

PT05TEJ0974 (Ribª. do Chocanal)

Estado/potencial ecológico

PT05TEJ0975 (Ribª. do Cornado)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

sáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação das áreas beneficiadas, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ0984 (Ribª. do Freixo)

PT05TEJ0988 (Ribª. do Espinheiro)

Estado/potencial ecológico

PT05TEJ0999 (Ribª. de Terrujo)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

sáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação das áreas beneficiadas, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ1000 (Ribª de Sarrazola)

PT05TEJ1010 (Ribª de Vide)

Estado/potencial ecológico

PT05TEJ0997 (Ribª. de Seda)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

sáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação das áreas beneficiadas, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ1018 (Rio Grande)

PT05TEJ1011 (Ribº. da Provença)

Estado/potencial ecológico

PT05TEJ1030 (Albufeira de Maranhão)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos
directos e/ou
indirectos

sáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação das áreas beneficiadas, para as Alternativas 1 e 2.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PTA3 (Monforte - Alter do Chão)

Ação

Modificação das características físicas
das MA
Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Estado quantitativo

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Sem Impacte

Possíveis efeitos indirectos

Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da rede de rega, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ0973 (Ribª de Linhais)

PT05TEJ0974 (Ribª. do Chocanal)

Estado/potencial ecológico

PT05TEJ0984 (Ribª. do Freixo)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

sáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da rede de rega, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ0988 (Ribª. do Espinheiro)

PT05TEJ0997 (Ribª. de Seda)

Estado/potencial ecológico

PT05TEJ0999 (Ribª. de Terrujo)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

sáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da rede de rega, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ1000 (Ribª de Sarrazola)

PT05TEJ1010 (Ribª de Vide)

Estado/potencial ecológico

PT05TEJ1018 (Rio Grande)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possiveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos
indirectos

sáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da rede de rega, para as Alternativas 1 e 2.
PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PTA3 (Monforte - Alter do Chão)

Ação

Modificação das características físicas
das MA
Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Estado quantitativo

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Sem Impacte

Possíveis efeitos
indirectos

A
Possíveis relações causa-efeito responsáveis pela alteração da classificação de estado resultantes da implementação da rede viária, para as Alternativas 1 e 2.
PT05TEJ0973 (Ribª de Linhais)

PTA0X1RH5 (Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia
do Tejo)

PT05TEJ1000 (Ribª de Sarrazola)

Estado/potencial ecológico

Estado/potencial ecológico

Ação
Elementos de suporte

Estado químico

Elementos biológicos

Elementos de suporte

Estado químico

Estado quantitativo

Estado químico

Sem Impacte

Sem Impacte

Elementos biológicos
Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Hidromorfológicos

FQ e poluentes específicos

Modificação das características físicas
das MA

Possíveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possíveis efeitos indirectos

Possíveis efeitos
indirectos

Possíveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possíveis efeitos indirectos

Possíveis efeitos
indirectos

Desenvolvimento de nova atividade
humana sustentável

Possíveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possíveis efeitos indirectos

Possíveis efeitos
indirectos

Possíveis efeitos indirectos

Possiveis efeitos directos
e/ou indirectos

Possíveis efeitos indirectos

Possíveis efeitos
indirectos

