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ENQUADRAMENTO

Consciente das implicações ambientais decorrentes do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), a Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do 
Alqueva, S.A. (EDIA), enquanto promotor , assumiu, desde a sua criação, uma Política de Ambiente baseada no princípio da sustentabilidade de todo o projeto de 
Alqueva. Esta Política assenta numa estratégia que se traduz na minimização e compensação dos impactes negativos do projeto, na monitorização das várias vertentes 
ambientais afetadas durante o período de construção e exploração das infraestruturas e na redução do grau de incerteza dos impactes ambientais, bem como no 
aumento do conhecimento e na potenciação dos impactes positivos gerados pelo Empreendimento.

Dando seguimento a esta estratégia da empresa que gere o Empreendimento, em conjunto com o desenvolvimento dos vários Projetos, promoveram-se diferentes 
tipologias de Estudos Ambientais nos quais foram avaliados todos os potenciais impactes que estes iriam gerar desde a sua construção à desativação das infraestruturas. 
Desta forma, foi acautelado durante o desenvolvimento dos Projetos de Execução que a sua implementação não comprometeria a sustentabilidade ambiental a 
médio/longo prazo. Para o efeito as entidades competentes, no decorrer dos procedimentos de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), definiram e validaram medidas de 
minimização e compensação de impactes inerentes à implementação dos Projetos. Estas medidas têm como principal objetivo garantir que previamente à construção, no 
decorrer da construção e da exploração das infraestruturas não interfiram de forma irreversível com fatores ambientais fundamentais à conservação e perpetuação dos 
recursos naturais.

Na fase de exploração do EFMA - fase em que nos encontramos com a implementação efetiva dos 120 000 ha de regadio -  está prevista a concretização de um conjunto 
de medidas de minimização e compensação. A EDIA, enquanto entidade responsável pela gestão e exploração das infraestruturas do EFMA, tem que informar os 
beneficiários de Alqueva da obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos previstos em fase de AIA e sem os quais a adução de água às parcelas não seria possível.



Mapa Global de Alqueva



Blocos de Rega do Monte Novo



Bloco de Rega do Monte Novo



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega do Monte Novo

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ A aplicação dos fertilizantes deve seguir as seguintes regras:
a) Evitar a aplicação de adubos azotados se houver previsão de chuva;
b) Antes de regar não aplicar adubos azotados;
c) Aplicar os fertilizantes nas épocas em que as culturas mais necessitam.
e) Os adubos devem ser armazenados num local impermeabilizado e coberto, e a uma distância mínima de 10 m de linhas de água, poços e furos.

✓ A aplicação dos fitofarmacêuticos deve seguir as seguintes regras:
a) Não deitar para os poços, furos e ribeiros as sobras das caldas;
b) Utilizar os fitofármacos aconselhados e listados no site www.dgpc.min.agricultura.pt ou contactar a Direção Geral de Proteção de Culturas.

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Nas linhas de água sem vegetação devem ser plantadas árvores e arbustos ripícolas.

✓ Aplicação do "Guia de Rega" (COTR, 2004).



✓ Não desperdiçar água na rega, utilizando sempre que possível rega por aspersão e a rega gota-a-gota, e apenas as dotações que a cultura precisa.

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Não aplicar pesticidas e fertilizantes a menos de 25 m de qualquer captação.

✓ Evitar a aplicação de fertilizantes em dias de vento intenso.

✓ Não realizar ações de limpeza dos leitos e margens das ribeiras de Albardão, Azambuja, Freixo e Peceninha.

✓ Promover a manutenção das culturas permanentes em detrimento das culturas anuais de regadio.

✓ Manter todos os exemplares de sobreiros e azinheiras dispersas e em áreas de montado.

✓ Manter os exemplares arbóreos como elementos da paisagem.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega do Monte Novo



Blocos de Rega do Pisão



Bloco de Rega do Pisão



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega do Pisão

✓ Não aplicar pesticidas e fertilizantes a menos de 25 m de qualquer captação de uso público.

✓ Utilizar os sistemas de rega conforme as Figuras 1 e 2.

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.



Figura 1 – Aptidão dos Solos para a Rega Localizada (Fonte: Desenho 5.4.1 do EIA)
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Figura 2 – Aptidão dos Solos para a Rega por Sulcos (Fonte: Desenho 5.4.3 do EIA)
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Blocos de Rega de Alvito - Pisão



Blocos de Rega do Alvito - Pisão



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Blocos de Rega Alvito - Pisão

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Está interdita a aplicação de pesticidas e fertilizantes a menos de 20 m de todas as captações identificadas nas Tabelas 1, 2, 3 e 4, devendo as mesmas ser preservadas.

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela.

✓ Manter os exemplares arbóreos como elementos da paisagem.

✓ Não aplicar ou diminuir ao máximo o uso de fitofármacos a menos de 500 m das áreas onde ocorre Linaria ricardoi (Figura 3).

V1.3



Figura 3 – Localização das áreas onde ocorre a espécie Linaria ricardoi (Fonte: Desenho 15 do EIA)



Tabela 1 – Captações de água existentes nos Blocos de Rega Vidigueira 1 e 2 (Fonte: Subcapítulo 4.2 do EIA)

N.º INV.
M

(m)
P

(m)
LOCAL FREGUESIA TIPO

499/7 226 190 131 070 Herdade dos Alfaiates São Matias Furo Vertical
499/9 229 640 135 280 Herdade da Botelha – Vidigueira Vidigueira Charca
499/11 229 630 135 300 Herdade da Meia Légua – Vidigueira Vidigueira Charca
499/12 228 400 134 500 Roçoa – Selmes Selmes Furo
499/28 231 160 136 400 Pica Pedra – Vidigueira Vidigueira Furo
499/67 227 650 132 750 Monte do Lisboa S Selmes Furo
499/68 227 800 132 900 Monte do Lisboa Selmes Furo
499/81 228 650 134 700 Monte da Zambujeira Selmes Poço
499/82 228 650 133 675 Monte do Lisboa Selmes Poço
499/83 229 575 133 825 Monte do Sequeiro Selmes Poço
499/84 229 675 133 825 Monte do Sequeiro Selmes Poço
499/85 230 300 131 475 Chucha Selmes Poço
499/87 229 600 131 000 Monte da Torre Selmes Poço
499/88 228 450 130 050 Monte do Vale de Pães Selmes Poço
499/90 228 325 132 150 Monte da Misericórdia Selmes Poço
499/92 229 800 132 200 Chucha Selmes Poço
499/93 231 000 132 300 Torre Selmes Poço
499/94 231 400 132 075 Torre Selmes Poço
499/95 231 400 132 100 Torre Selmes Poço
499/99 229 600 134 200 Monte do Sequeiro Selmes Furo
499/100 229 575 134 450 Monte do Sequeiro Selmes Furo
499/102 230 000 135 650 Monte da Botelha Vidigueira Poço
499/103 229 750 135 725 Monte da Botelha Vidigueira Poço
499/104 230 675 136 600 Horta da Marioneta Vidigueira Poço
499/105 230 650 136 800 Horta da Marioneta Vidigueira Poço
499/131 230 850 136 525 Veros Vidigueira Furo
499/135 226 987 130 234 Sesmarias – Abastecimento Público Selmes Furo
510/25 227 800 129 700 Horta do Vale de Pães Selmes Poço
510/3 225 520 129 100 Herdade dos Alfaiates São Matias Furo
510/9 226 790 129 330 Monte da Barreta São Matias Furo
510/37 225 350 128 290 Monte da Barreta São Matias Poço
510/38 225 340 127 891 PTD 1 – Abastecimento Público São Matias Furo

USO DA ÁGUA

Rega
Rega

Monitorização

Abastecimento Público

Abastecimento Público



Tabela 2 – Captações de água existentes nos Blocos de Rega Cuba Este 1 e 2 (Fonte: Subcapítulo 4.2 do EIA)

N.º INV.
M

(m)
P

(m)
LOCAL FREGUESIA TIPO

499/1 222 480 132 890 Capela Cuba Charca
499/6 220 550 131 000 Rodeia Vidigueira  Poço
499/23 228 240 138 640 Ribeira do Meio - Vila de Frades Vidigueira Furo
499/24 222 940 132 480 Vale das Cavas - Cuba Cuba Furo
499/27 220 500 133 700 Cruzes - Cuba Cuba Furo
499/44 222 840 131 260 Vale das Canas Cuba Furo
499/54 226 900 135 650 Monte da Herdade Grande Selmes Furo
499/55 226 925 135 500 Monte da Herdade Grande Selmes Poço
499/58 226 225 135 450 Monte Novo da Herdade Grande Selmes Furo
499/59 227 150 135 400 Monte da Herdade Grande Selmes Poço
499/60 227 200 135 380 Monte da Herdade Grande Selmes Poço
499/63 225 990 131 175 Monte das Alfaiatas São Matias Poço
499/64 226 000 131 150 Monte das Alfaiatas São Matias Furo
499/65 226 050 131 175 Monte das Alfaiatas São Matias Poço
499/66 226 225 131 425 Monte das Alfaiatas São Matias Poço
499/69 226 900 134 375 Quinta do Paral Selmes Furo
499/70 227 425 134 275 Quinta do Paral Selmes Poço
499/72 227 975 136 175 Monte do Moinho Branco Selmes Poço
499/80 228 325 135 000 Monte da Zambujeira Selmes Poço
499/120 222 650 131 080 Vale das Canas Cuba Furo
499/128 223 086 131 907 Vale das Canas Cuba Furo

USO DA ÁGUA

Pecuária
Cuba

Rega

Abastecimento Público

Abastecimento Público

Abastecimento Público



N.º INV.
M

(m)
P

(m)
LOCAL FREGUESIA TIPO

499/5 219 880 132 480 Vargo de Baixo Cuba Furo

499/6 220 550 131 000 Rodeia Cuba Poço

499/14 219 840 136 560 Rodeia Cuba Furo

499/26 220 300 132 500 Quinta do Vargo – Cuba Cuba Furo

499/27 220 500 133 700 Cruzes – Cuba Cuba Furo

499/35 220 480 134 430 Horta do Contente Cuba Furo

499/36 220 560 134 500 Horta do Contente Cuba Poço

499/37 220 760 134 640 Horta do Contente Cuba Furo

499/124 219 080 131 430 Monte das Canas Cuba Poço

499/125 222 760 134 930 Horta de Carinos Cuba Poço

499/128-A 221 370 133 524 São Vicente Cuba Furo

510/20 218 540 129 710 Monte da Cabrita Faro do Alentejo Poço

510/35 218 410 129 760 Monte da Cabrita Faro do Alentejo Poço

N.º INV.
M

(m)
P

(m)
LOCAL FREGUESIA TIPO

510/19 221 240 126 510 Monte da Torre do Pinto São Matias Poço

510/21 222 460 129 870 Melriça Cuba Furo

510/22 222 350 129 760 Melriça Cuba Furo

510/148 216 210 125 586 Monte do Monvestido Poço

Tabela 4 – Captações de água existentes no Bloco de Rega Faro (Fonte: Subcapítulo 4.2 do EIA)

USO DA ÁGUA

Rega

Rega

Rega

Rega

Rega

Abastecimento Público

Abastecimento Público

Abastecimento Público

Tabela 3 – Captações de água existentes nos Blocos de Rega Cuba Oeste 1 e 2 (Fonte: Subcapítulo 4.2 do EIA)

USO DA ÁGUA

Rega

Rega

RegaSão Brissos



Bloco de Rega de Ferreira - Valbom



Bloco de Rega de Ferreira - Valbom



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Respeitar os Perímetros de Proteção das Captações Pardieiro CP2, Monte Novo de Valbom, Morgada SA1, Pereiro JK8, Palmeira JK2, poço Reguengo, indicados na Figura 4.

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela..

✓ Promover o cultivo de leguminosas nas parcelas (ex. entrelinhas ou extremos).

✓ Manter os exemplares arbóreos como elementos da paisagem.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom



Fonte: Cartas Militares n.º 5

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom

✓ Realizar a mobilização do solo segundo as curvas de nível.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.

✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Aplicar gesso para melhorar a estrutura do solo, quando necessário.

✓ Evitar a circulação de máquinas e a mobilização do solo sempre que este apresente teor de água elevado.

✓ Deixar e/ou incorporar no solo os resíduos vegetais das culturas após colheita.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom

Fonte: Cartas Militares n.º 5
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Figura 4 - Captações  Municipais de Águas Subterrâneas e Perímetros de Proteção em Proposta (Fonte: Desenho 7 do EIA)



Blocos Oeste



Bloco de Rega Orada - Amoreira



Bloco de Rega de Brinches



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco Oeste

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura e proceder à manutenção das infraestruturas.

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Promover o cultivo de leguminosas nas parcelas (ex. entrelinhas ou extremos).

✓ Manter os exemplares arbóreos existentes nas parcelas, compatibilizando com os projetos agrícolas.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Realizar a mobilização do solo segundo as curvas de nível.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.



✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Aplicar gesso para melhorar a estrutura do solo, quando necessário.

✓ Evitar a circulação de máquinas e a mobilização do solo sempre que este apresente teor de água elevado.

✓ Deixar e/ou incorporar no solo os resíduos vegetais das culturas após colheita.

✓ Evitar a fertilização de fundo e a mobilização do solo durante o período de águas altas.

✓ Interdita a aplicação de fertilizantes e pesticidas a menos de 10 m de linhas de água, charcas e albufeiras.

✓ Respeitar os perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, de acordo com o Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de setembro.

✓ Não aplicar pesticidas e fertilizantes a menos de 25 m de qualquer captação.

✓ Encaminhar os resíduos para destino final adequado.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco Oeste



✓  Apresentação de proposta de medidas de gestão agrícola a adoptar para garantir a conservação das aves estepárias, nos períodos de Primavera, Inverno e Verão, nas áreas sensíveis 
que vierem a ser identificadas. Deverá ser definido cartograficamente o âmbito das medidas para fomento da avifauna estepária, com base na informação existente relativa ao   
Projecto Life - Conservação do Sisão no Alentejo. A adopção de parcelas de leguminosas no  âmbito das áreas regadas é uma das soluções preferenciais a adoptar. Em particular, 
deverão ser definidas medidas que promovam a nidificação do sisão. 
Os beneficiários deverão assumir os seguintes compromissos:
1. Usar apenas as espécies ou variedades de leguminosas elegíveis para cada situação;
2. Semear as leguminosas de Outono/Inverno até 30 de Outubro;
3. Não efectuar mobilizações de solo, cortes de vegetação ou aplicações de herbicida entre 1 de Abril e 30 de Junho;
4. Os cereais elegíveis são apenas os de pragana;
5. Nos locais de nidificação de tartaranhão-caçador a ceifa do cereal deve ser atrasada até final de Junho ou, em alternativa, devem ser deixados rodais de cereal por ceifar com um raio  
    de 4 metros em redor dos ninhos;
6. Após a ceifa do cereal, o restolho deve manter-se no solo até 30 de Setembro;
7. As áreas de pivot são elegíveis para os esquemas de rotação e para sementeira de leguminosas forrageiras.

Blocos Sul



Bloco de Rega de Serpa



Bloco de Rega de Brinches - Enxoé



✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Não aplicar pesticidas e fertilizantes a menos de 25 m de qualquer captação.

✓ Encaminhar os resíduos para destino final adequado.

✓ É proibida a circulação de máquinas no interior dos leitos das linhas de água.

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Aplicar os fertilizantes tendo em conta a necessidade das culturas.

✓ Respeitar os perímetros de proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público, de acordo com o Decreto-Lei nº 382/99, de 22 de setembro.

✓ Não aplicar fertilizantes nem pesticidas e nem cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que
ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Evitar a circulação de máquinas e a mobilização do solo sempre que este apresente algum teor de água.

✓ É proibido bombar água dos pegos.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco Sul



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco Sul

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ A limpeza da vegetação nas linhas de água tem sempre que ser licenciada.

✓ Promover o cultivo de leguminosas nas parcelas (ex. entrelinhas ou extremos).

✓ Manter os exemplares arbóreos como elementos da paisagem.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Realizar a mobilização do solo segundo as curvas de nível.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.

✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Aplicar gesso para melhorar a estrutura do solo, quando necessário.

✓ Evitar a circulação de máquinas e a mobilização do solo sempre que este apresente teor de água elevado.

✓ Deixar e/ou incorporar no solo os resíduos vegetais das culturas após colheita.



Bloco de Rega de Alfundão



Bloco de Rega de Alfundão



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Alfundão

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Evitar a circulação de máquinas e a mobilização do solo sempre que este apresente teor de água elevado.

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Interdição de captação direta de água nas linhas de água, nomeadamente na ribeira de Alfundão.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura e proceder à manutenção das infraestruturas.

✓ Não deitar para os poços, furos e ribeiros as sobras das caldas.

✓ Não aplicar fertilizantes nem pesticidas e nem cortar/arrancar árvores e arbustos que estejam a menos de 10 m das linhas de água. É obrigatório manter a vegetação.

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Deverá ser mantido o uso nos olivais (ou parcelas com outros usos) com presença de Linaria ricardoi, até que seja adotado um plano de salvaguarda para a espécie (Figura 5).



✓ Manter os exemplares arbóreos como elementos da paisagem.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Realizar a mobilização do solo segundo as curvas de nível.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.

✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Aplicar gesso para melhorar a estrutura do solo, quando necessário.

✓ Deixar e/ou incorporar no solo os resíduos vegetais das culturas após colheita.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Alfundão



Figura 5 – Áreas onde ocorre a espécie Linaria ricardoi



✓ Apresentação de proposta de medidas de gestão agrícola a adoptar para garantir a conservação das aves estepárias, nos períodos de Primavera, Inverno e Verão, nas áreas sensíveis
que vierem a ser identificadas. Deverá ser definido cartograficamente o âmbito das medidas para fomento da avifauna estepária, com base na informação existente relativa ao
Projecto Life - Conservação do Sisão no Alentejo. A adopção de parcelas de leguminosas no  âmbito das áreas regadas é uma das soluções preferenciais a adoptar. Em particular,
deverão ser definidas medidas que promovam a nidificação do sisão.
Os beneficiários deverão assumir os seguintes compromissos:
1. Usar apenas as espécies ou variedades de leguminosas elegíveis para cada situação;
2. Semear as leguminosas de Outono/Inverno até 30 de Outubro;
3. Não efectuar mobilizações de solo, cortes de vegetação ou aplicações de herbicida entre 1 de Abril e 30 de Junho;
4. Os cereais elegíveis são apenas os de pragana;
5. Nos locais de nidificação de tartaranhão-caçador a ceifa do cereal deve ser atrasada até final de Junho ou, em alternativa, devem ser deixados rodais de cereal por ceifar com um raio

de 4 metros em redor dos ninhos;
6. Após a ceifa do cereal, o restolho deve manter-se no solo até 30 de Setembro;
7. As áreas de pivot são elegíveis para os esquemas de rotação e para sementeira de leguminosas forrageiras.

Fonte: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e RECAPE do Bloco de Rega de Alfundão



Compromissos específicos para sementeira de leguminosas e forrageiras:
1. As parcelas só poderão ser pastoreadas, fenadas ou cortadas para silagem até 30 de Março ou depois de 30 de Junho;
2. Garantir uma cobertura mínima de 70% do solo para as espécies/variedades elegíveis;
3. No caso das leguminosas forrageiras dever-se-á permitir a floração e a maturação da semente, de modo a perpetuar a cultura durante os dois anos subsequentes.
Compromissos específicos para protecção de pousios:
1. O Agricultor poderá mobilizar ou aproveitar o pousio para pastoreio, cortes para feno ou silagem até 30 de Março ou depois de 30 de Junho;
2. O encabeçamento máximo permitido é 1CN/ha;
3. Mesmo não havendo aproveitamento do pousio, o agricultor é obrigado a cortar 1/3 da área em faixas intercaladas com largura mínima de 20 m, até 30 de Março (excepto em anos

secos, onde não se efectuará qualquer tipo de corte).
Tipos de culturas que devem ser implementados e percentagem das parcelas:
A adopção de culturas específicas que sirvam de alimentação às espécies, contribui de forma significativa para o incremento da disponibilidade de alimento. Devem ser efectuadas 
sementeiras de leguminosas de Outono/Inverno e Primavera/Verão numa área mínima de 5 a 10% das parcelas.
Leguminosas - Época Outono/Inverno: Grão-de-bico-preto; ervilha; ervilhaca; luzerna anual; trevos forrageiros; grão-da-Gramicha.
Leguminosas - Época Primavera/Verão: Grão-de-bico; feijão-frade.

Fonte: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e RECAPE do Bloco de Rega de Alfundão



Devem ainda ser cumpridas as seguintes recomendações:
• Localização das parcelas de leguminosas – as parcelas a cultivar deverão ficar afas-tadas de fontes de perturbação, como estradas caminhos com muito movimento, montes,

pavilhões agrícolas e pecuários e outras infra-estruturas activas, áreas flo-restadas, matos e culturas perenes (e.g. vinhas, pomares, olivais, entre outras);
• Dimensão das parcelas – as parcelas devem ter uma área máxima de 20 ha, sendo geralmente preferível semear duas ou mais parcelas na mesma zona, do que uma de grande

dimensão;
• Contratos para cultivo de leguminosas de Outono/Inverno com duração de 3 anos – no caso da luzerna anual, os contratos deverão ter uma duração mínima de 3 anos, de forma a

assegurar que no segundo e terceiro Invernos a cultura estará disponível para as aves no início da época;
• Manutenção do mosaico tradicional da planície cerealífera de sequeiro – manutenção de áreas mínimas de cereal, restolho/pousio e pastagem;
• Permanência das culturas na terra – devem ser deixadas na terra, até final de Agosto, algumas parcelas de leguminosas de Primavera/Verão, nomeadamente de grão-de-bico. Em

alternativa pode ser deixada uma pequena área sem ceifar (até 10%), con-soante a dimensão da parcela. Esta alternativa permitiria o aproveitamento da cultura, que deveria ser
colhida no final de Julho;

• Incentivo ao cultivo de melão de sequeiro – caso se justifique, deverá ser criado um incentivo aos agricultores que optem por este tipo de cultivo (menos produtivo) em detrimento
do melão de regadio (mais produtivo).

Fonte: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e RECAPE do Bloco de Rega de Alfundão



Bloco de Ervidel



Bloco de Rega de Ervidel



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Ervidel

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Manter a vegetação junto das linhas de água.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Interdita a aplicação de fertilizantes e pesticidas a menos de 10 m de linhas de água, charcas e albufeiras.

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Ervidel

✓ Antes da lavagem dos solos, proceder à sua mobilização.

✓ Nas zonas onde a rega é efetuada por aspersão (aspersores ou pulverizadores), regar com uma dotação de rega inferior à taxa de infiltração do solo.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives superiores a 10%).

✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Interdito regar e drenar os charcos identificados na Figura 6.



Figura 6} – Charcos temporários mediterrânicos - Habitat 3170



Bloco de Rega de Pias



Bloco de Rega de Pias



✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Os óleos devem ser manuseados num local impermeabilizado, e a uma distância mínima de 10 m de linhas de água, poços e furos.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Não aplicar fertilizantes nem pesticidas e nem cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que
ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Antes da lavagem dos solos, proceder à sua mobilização.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Pias



Blocos de Vale de Gaio



Blocos de Rega do Vale do Gaio



✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Os óleos devem ser manuseados num local impermeabilizado, e a uma distância mínima de 10 m de linhas de água, poços e furos.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Não aplicar fertilizantes nem pesticidas e nem cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que
ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Evitar a aplicação de pesticidas se houver previsão de chuva.

✓ Está interdita a aplicação de pesticidas e fertilizantes a menos de 20 m de todas as captações, devendo as mesmas ser preservadas.

✓ Não drenar nem aplicar fitofármacos nos charcos (Figura 7).

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Realizar a lavagem, apenas com a água necessária, para eliminar os teores excessivos de sais.

✓ Antes da lavagem dos solos, proceder à sua mobilização.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) dos Blocos de Rega do Vale do Gaio



✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.

✓ Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;
d) Aplicar gesso.

✓ Adoção de medidas de gestão agrícola para garantir a conservação das aves estepárias, nos períodos de Inverno e Verão, nas áreas sensíveis identificadas (áreas relevantes para o
sisão na zona a Norte do Marco Geodésico do Ouro e na zona da Herdade de Cabreiros e ainda as áreas identificadas como relevantes para a abetarda no sublbloco de Baronia de
Baixo), nomeadamente mediante a criação e implementação de mecanismos que fomentem o cultivo de determinadas culturas de regadio como o meloal, o grão e a luzerna.
Deverá ser também definida uma área onde se promova habitat de nidificação para aves estepárias, com realce para o sisão, espécie que ocorre como reprodutora na área de
estudo na zona da Herdade/Monte dos Lanças.
Assim, respeitando os requisitos definidos, foram identificadas as seguintes culturas:

• Leguminosas: Luzerna anual, luzerna perene, ervilha, ervilhaca, garroba, gero, trevos forrageiros, grão-de-bico, grão-de-bico-preto;
• Cereais: Trigo e tricalhe, aveia e cevada;
• Outros: melão (Figura 7)

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) dos Blocos de Rega do Vale do Gaio



Figura 7 – Áreas ecologicamente sensíveis identificadas na área de estudo



Bloco de Rega de Moura Gravítico



Bloco de Rega de Moura Gravítico



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Moura Gravítico

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Manter todo a vegetação existente a menos de 10 m das linhas de água, principalmente em relação ao Barranco do Vale do Carvão. A limpeza da vegetação nas linhas de água tem
sempre que ser licenciada e não poderá ser feita na primavera.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives superiores a 10%).

✓ Interdita a aplicação de fertilizantes e pesticidas a menos de 10 m de linhas de água, charcas e albufeiras.

✓ Aplicar uma taxa de irrigação igual ou inferior à taxa de infiltração de água no solo.

✓ Ajustar a quantidade de água a aplicar em excesso para lavagem de sais acumulados nos horizontes subsuperficiais.

✓ Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;
d) Aplicar gesso.



Blocos de Rega de Caliços - Machados



Blocos de Rega de Caliços - Machados



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Caliços-Machados e respetivos Blocos de Rega

✓  Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓  Não aplicar fertilizantes nem pesticidas e nem cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que  
      ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓  Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓  Nas áreas de reprodução de avifauna estepária, devem ser instaladas culturas anuais em sistema de rotação e promovendo o pousio (Figura 8).

✓  Aplicar os pesticidas tendo em conta a necessidade das culturas.

✓  Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives superiores a 10%).

✓  Ajustar a quantidade de água a aplicar em excesso para lavagem de sais acumulados nos horizontes subsuperficiais.

✓  Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;
d) Aplicar gesso.



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Caliços-Machados e respetivos Blocos de Rega

✓  Face à necessidade de minimização dos impactes sobre as espécies de morcegos (abrigo de importância nacional), deverá o uso do solo na área do Bloco de Rega de Furta-Gali 
      nhas, a Sul de Machados, ser sujeito às seguintes condicionantes:

a) Qualquer alteração ao uso cultural do solo, relativamente às culturas permanentes, deverá ser sujeito a parecer pela Autoridade de AIA sendo definido de antemão que:
i. Não será permitida a instalação de: (a) estufas, (b) olivais superintensivos ou outras culturas permanentes com densidade superior a 278 árvores/ha;

ii. O adensamento de olival já existente não poderá também resultar em densidades superiores a 278 árvores/ha;

iii. A instalação de novas áreas de olival não poderão perfazer manchas contínuas com área superior a 40 ha (incluindo com áreas de olival já instalado) e deverão
manter uma separação entre manchas com faixas de pelo menos 250 m;

b) A instalação e manutenção de olival devem seguir o previsto nas Boas Práticas Agrícolas:
i. Deverão existir faixas de proteção e conservação do solo, devendo para o efeito ser mantida, ou se necessário instalada, a vegetação no terço médio de todas as

entrelinhas. Esta cobertura assegura a proteção do solo, diminuição da erosão, as condições para nidificação e alimentação de fauna silvestre. Deverá ser cortada
mecanicamente, sem qualquer mobilização do solo, numa altura em que sejam mais reduzidos os impactes no ciclo de vida da fauna (não intervir entre meados de
março e finais de junho) e os riscos de incêndio;

ii. Tendo em vista a salvaguarda da qualidade ambiental desta área e a minimização dos riscos de contaminação da fauna, a cultura de regadio no seu interior deve ser
feita em regime de Proteção Integrada. O regime de Produção Integrada e a Agricultura Biológica deverão ser promovidos, fomentando-se a sua utilização nesta
cultura e divulgando se os apoios existentes para tal.



Figura 8 – Áreas de reprodução de avifauna estepária



Blocos de Rega de São Matias



Bloco de Rega de São Matias



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de São Matias

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives superiores a 10%).

✓ Aplicar os pesticidas e fertilizantes apenas em quantidades necessárias.

✓ Adoção de medidas para promover o habitat de caça da colónia de francelho existente na ZPE de Cuba - no Monte de S. João (Figura 9), nomeadamente a manutenção das
bordaduras entre terrenos agrícolas e a redução do uso de fitofármacos.

✓ Sempre que possível utilizar o controlo biológico de pragas e doenças.

✓ Utilizar apenas a água necessária para eliminar os teores excessivos de sais.

✓ Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;
d) Aplicar gesso.



Figura 9 – Zona de Proteção Especial (ZPE) de Cuba



Bloco de Rega de Cinco Reis - Trindade



Blocos de Rega de Cinco Reis - Trindade



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) dos Blocos de Rega de Cinco Reis-Trindade

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ É proibido armazenar fertilizantes líquidos a menos de 100 m das linhas de água, charcas e albufeiras e fertilizantes sólidos a menos de 20 m.

✓ Interdita a aplicação de fertilizantes e pesticidas a menos de 10 m de linhas de água, charcas e albufeiras.

✓ A limpeza da vegetação nas linhas de água tem sempre que ser licenciada.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Evitar a aplicação de fertilizantes e de fitofármacos se houver previsão de chuva.

✓ Interdita a aplicação de pesticidas e fertilizantes a menos de 20 m de todas as captações, devendo as mesmas ser preservadas.

✓ Aplicar os fertilizantes e os pesticidas tendo em conta a necessidade das culturas.

✓ Sempre que possível utilizar o controlo biológico de pragas e doenças.

✓ A dotação de rega deverá ser inferior à taxa de infiltração do solo.

✓ Sempre que possível realizar várias regas de intervalos curtos ao invés de regas mais intensas.

✓ Realizar a mobilização do solo segundo as curvas de nível.



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) dos Blocos de Rega de Cinco Reis-Trindade

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Evitar a mobilização dos solos fora dos períodos de sazão.

✓ Instalar as culturas segundo as curvas de nível.

✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Antes da lavagem dos solos, proceder à sua mobilização.

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.

✓ Utilização de fertilizantes de baixo teor salino, preferencialmente de libertação lenta de compostos ativos.

✓ Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;

✓ Nas áreas identificadas como relevantes para a avifauna estepária (Figura 10) devem colocar-se culturas anuais em sistema de rotação, em folhas de dimensão
o mais elevada possível (ervilha, luzerna, grão-de-bico, melão ou girassol).

✓ Interdito regar e drenar os charcos identificados na Figura 10.



Figura 10 – Áreas ecologicamente sensíveis identificadas na área de estudo (Fonte: Figura 6 do 2º Aditamento ao EIA, pág.12 e Figura 7 do primeiro Aditamento ao EIA, pág. 33)



Blocos de Rega de São Pedro - Baleizão



Blocos de Rega de São Pedro - Baleizão



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de S. Pedro-Baleizão e respetivos Blocos de Rega

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Aplicar os pesticidas e os fertilizantes, tendo em conta a necessidade das culturas.

✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Utilizar apenas a água necessária para eliminar os teores excessivos de sais.

✓ Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;
d) Aplicar gesso.



Blocos de Rega de Beringel -Beja



Blocos de Rega de Beringel - Beja



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) dos Blocos de Rega de Beringel-Beja

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Não cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Evitar a aplicação de fertilizantes e de fitofármacos se houver previsão de chuva.

✓ Interdita a aplicação de pesticidas e fertilizantes a menos de 20 m de todas as captações, devendo as mesmas ser preservadas.

✓ Aplicar os fertilizantes tendo em conta a necessidade das culturas

✓ Sempre que possível utilizar o controlo biológico de pragas e doenças.

✓ Realizar a mobilização do solo segundo as curvas de nível.

✓ Manter a cobertura do solo.

✓ Evitar a mobilização dos solos fora dos períodos de sazão.



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) dos Blocos de Rega de Beringel-Beja

✓ Instalar as culturas segundo as curvas de nível.

✓ Garantir boas condições de drenagem do solo.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Antes da lavagem dos solos, proceder à sua mobilização.

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.

✓ Minimizar a aplicação de fertilizantes e de pesticidas.

✓ Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;
d) Aplicar gesso.

✓ Nas áreas de reprodução de avifauna estepária (Figura 11) devem colocar-se culturas anuais em sistema de rotação, em folhas de dimensão o mais elevada possível (ervilha,
luzerna, grão-de-bico, melão ou girassol).



Figura 11 – Área condicionada (Fonte: Figura 7 do Aditamento ao EIA, pág.25)



Blocos de Rega de Baleizão - Quintos



Blocos de Rega de Baleizão - Quintos



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Baleizão-Quintos respetivos Blocos de Rega

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Aplicar os pesticidas e fertilizantes apenas em quantidades necessárias.

✓ Utilizar apenas a água necessária à rega da cultura, sem desperdícios.

✓ Não aplicar fertilizantes nem pesticidas e nem cortar/arrancar árvores e arbustos autóctones que estejam a menos de 10 m das linhas de água. Todas as ações de limpeza têm que
ser autorizadas pela entidade de tutela.

✓ Interdito regar e drenar os charcos (Figura 12).

✓ Nas áreas de reprodução de avifauna estepária (Figura 12) devem colocar-se culturas anuais em sistema de rotação, em folhas de dimensão o mais elevada possível (ervilha,
luzerna, grão-de-bico, melão ou girassol).

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Instalar culturas tolerantes à salinidade sempre que os solos apresentem teores excessivos de sais.

✓ Realizar a lavagem de solos sempre que estes apresentem teores excessivos de sais.

✓ Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;
d) Aplicar gesso.



Figura 12 – Áreas ecologicamente sensíveis



Blocos de Rega Roxo - Sado



Blocos de Rega Roxo - Sado



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Roxo Sado e respetivos Blocos de Rega

✓ Implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas do Ministério da Agricultura.

✓ Em caso de alcalização dos solos seguir as seguintes regras:
a) Utilizar apenas a água necessária;
b) Garantir boas condições de drenagem;
c) Adotar os métodos de rega ao tipo de solo;
d) Aplicar gesso.



Blocos de Rega de Pedrógão - Selmes



Blocos de Rega Pedrógão - Selmes



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) da Estação Elevatória e Circuito Hidráulico de Pedrógão

✓ Não poderão ser utilizadas para fins agrícolas, áreas afetas ao Domínio Hídrico.

✓ Deverá ser promovido o uso racional da água para rega, nomeadamente através do cumprimento das disposições aplicáveis do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.

✓ Promover as boas práticas agrícolas, de modo a minorar a erosão dos solos.

✓ Adotar práticas culturais que evitem ou minimizem a mobilização dos solos.

✓ Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).

✓ Em caso de salinização/alcalização dos solos deverão ser realizadas lavagens dos solos.



✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre  
     mantidas pelo menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua  
     distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para  

                     Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, deverão os beneficiários implementar as  
      medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).                 
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre  
     mantidas pelo menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua  
     distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para  

                     Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, deverão os beneficiários implementar as  
      medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).                 
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre  
     mantidas pelo menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua  
     distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para  

                     Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, deverão os beneficiários implementar as  
      medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).                 
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

Bloco de Rega Cuba - Odivelas



Bloco de Rega Cuba - Odivelas

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)  
       e em zonas de vegetação autóctone.

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

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  

                     das culturas. 

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)  
       e em zonas de vegetação autóctone.

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

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  

                     das culturas. 

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)  
       e em zonas de vegetação autóctone.

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

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  

                     das culturas. 



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega

✓ A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).
Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de
vazão.

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do
Perímetro, nomeadamente:

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

✓ Para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas, terá o beneficiário de ter em consideração as seguintes medidas:
a. Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b. Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c. Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d. Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,

nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
e. Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo

de solo e classes de risco de erosão;
f. Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável;

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).  
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  Para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas, terá o beneficiário de ter em consideração as seguintes medidas:
a. Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b. Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c. Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d. Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  
    nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
e. Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
    de solo e classes de risco de erosão;
f. Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável;

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).  
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  Para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas, terá o beneficiário de ter em consideração as seguintes medidas:
a. Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b. Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c. Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d. Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  
    nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
e. Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
    de solo e classes de risco de erosão;
f. Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável;

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).  
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  Para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas, terá o beneficiário de ter em consideração as seguintes medidas:
a. Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b. Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c. Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d. Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  
    nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
e. Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
    de solo e classes de risco de erosão;
f. Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável;

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o  
      Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os  
      nutrientes existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo  
      cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Devem ainda ser adotadas medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de  
      produção integrada e/ou agricultura biológica.

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

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

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o  
      Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os  
      nutrientes existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo  
      cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Devem ainda ser adotadas medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de  
      produção integrada e/ou agricultura biológica.

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

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

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o  
      Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os  
      nutrientes existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo  
      cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Devem ainda ser adotadas medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de  
      produção integrada e/ou agricultura biológica.

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

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



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

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames  
      acidentais de óleos e consequente contaminação do meio hídrico.

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  O sistema de rega a adotar, pelo beneficiário, deve cingir-se ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a. A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores;
b. O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial;
c. Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  
    das culturas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega

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

✓ Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓ As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames
acidentais de óleos e consequente contaminação do meio hídrico.

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓ O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓ O sistema de rega a adotar, pelo beneficiário, deve cingir-se ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem
conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓ No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a. A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores;
b. O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial;
c. Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento

das culturas.

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

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames  
      acidentais de óleos e consequente contaminação do meio hídrico.

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  O sistema de rega a adotar, pelo beneficiário, deve cingir-se ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a. A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores;
b. O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial;
c. Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  
    das culturas.

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

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames  
      acidentais de óleos e consequente contaminação do meio hídrico.

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  O sistema de rega a adotar, pelo beneficiário, deve cingir-se ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a. A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores;
b. O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial;
c. Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  
    das culturas.

✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

✓  Os beneficiários têm de manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e  
      de dormitórios da população invernante de milhafre-real Milvus milvus.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

✓  Os beneficiários têm de manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e  
      de dormitórios da população invernante de milhafre-real Milvus milvus.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

✓  Os beneficiários têm de manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e  
      de dormitórios da população invernante de milhafre-real Milvus milvus.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.



✓  Em solos com maior risco de salinização, o beneficiário, deve usar culturas mais tolerantes à salinidade, que requeiram uma menor fração de água de lavagem e uma menor  
      quantidade de água de rega.

✓  Os beneficiários devem informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água.

✓  O beneficiário deve abandonar o uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas.

✓  Os beneficiários devem implementar medidas de minimização aplicáveis constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.

✓  Os proprietários têm de conservar os charcos temporários mediterrânicos, sendo que os mesmos não devem ser drenados, alterada a sua morfologia, regados, cultivados e  
      quaisquer outras ações que coloquem em causa a sua conservação ao longo do período de exploração do bloco de rega.

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da            
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação do contrato estabelecido entre a entidade gestora e o beneficiário, o beneficiário deve informar qual o número de árvores que  
      pretende abater para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações.

✓  Em solos com maior risco de salinização, o beneficiário, deve usar culturas mais tolerantes à salinidade, que requeiram uma menor fração de água de lavagem e uma menor  
      quantidade de água de rega.

✓  Os beneficiários devem informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água.

✓  O beneficiário deve abandonar o uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas.

✓  Os beneficiários devem implementar medidas de minimização aplicáveis constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.

✓  Os proprietários têm de conservar os charcos temporários mediterrânicos, sendo que os mesmos não devem ser drenados, alterada a sua morfologia, regados, cultivados e  
      quaisquer outras ações que coloquem em causa a sua conservação ao longo do período de exploração do bloco de rega.

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da            
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação do contrato estabelecido entre a entidade gestora e o beneficiário, o beneficiário deve informar qual o número de árvores que  
      pretende abater para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega

✓ Em solos com maior risco de salinização, o beneficiário, deve usar culturas mais tolerantes à salinidade, que requeiram uma menor fração de água de lavagem e uma menor
quantidade de água de rega.

✓ Os beneficiários devem informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água.

✓ O beneficiário deve abandonar o uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas.

✓ Os beneficiários devem implementar medidas de minimização aplicáveis constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.

✓ Os proprietários têm de conservar os charcos temporários mediterrânicos, sendo que os mesmos não devem ser drenados, alterada a sua morfologia, regados, cultivados e
quaisquer outras ações que coloquem em causa a sua conservação ao longo do período de exploração do bloco de rega.

✓ Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar
(multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno
com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o
respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓ Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação do contrato estabelecido entre a entidade gestora e o beneficiário, o beneficiário deve informar qual o número de árvores que
pretende abater para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações.

✓  Em solos com maior risco de salinização, o beneficiário, deve usar culturas mais tolerantes à salinidade, que requeiram uma menor fração de água de lavagem e uma menor  
      quantidade de água de rega.

✓  Os beneficiários devem informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água.

✓  O beneficiário deve abandonar o uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas.

✓  Os beneficiários devem implementar medidas de minimização aplicáveis constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água.

✓  Os proprietários têm de conservar os charcos temporários mediterrânicos, sendo que os mesmos não devem ser drenados, alterada a sua morfologia, regados, cultivados e  
      quaisquer outras ações que coloquem em causa a sua conservação ao longo do período de exploração do bloco de rega.

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da            
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Anualmente e/ou sempre que ocorra renovação do contrato estabelecido entre a entidade gestora e o beneficiário, o beneficiário deve informar qual o número de árvores que  
      pretende abater para a implementação das culturas de regadio e onde serão efetuadas as compensações.



✓  As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade das linhas de escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um  
      carácter incipiente, de pequena dimensão e regime temporário, devem ser reduzidas ao mínimo, de forma a garantir a continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção  
      de eventuais situações de alagamento de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural existente.

✓  Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem  
      como a rega por pivot em áreas de declive igual ou superior a 10 %.

✓  Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes  
      compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade das linhas de escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um  
      carácter incipiente, de pequena dimensão e regime temporário, devem ser reduzidas ao mínimo, de forma a garantir a continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção  
      de eventuais situações de alagamento de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural existente.

✓  Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem  
      como a rega por pivot em áreas de declive igual ou superior a 10 %.

✓  Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes  
      compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade das linhas de escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um  
      carácter incipiente, de pequena dimensão e regime temporário, devem ser reduzidas ao mínimo, de forma a garantir a continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção  
      de eventuais situações de alagamento de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural existente.

✓  Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem  
      como a rega por pivot em áreas de declive igual ou superior a 10 %.

✓  Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes  
      compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓ As intervenções (mobilização do solo e/ou lavoura) que tenham lugar na proximidade das linhas de escoamento que atravessam a área agrícola, ainda que estas apresentem um
carácter incipiente, de pequena dimensão e regime temporário, devem ser reduzidas ao mínimo, de forma a garantir a continuidade dos escoamentos, tendo em vista a prevenção
de eventuais situações de alagamento de terrenos adjacentes e desorganização da rede de drenagem natural existente.

✓ Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem
como a rega por pivot em áreas de declive igual ou superior a 10 %.

✓ Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes
compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo
com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Cuba-Odivelas e respetivo Bloco de Rega



Bloco de Rega de Évora



Bloco de Rega de Évora



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega

✓ Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deverá preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
i. Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre
mantidas pelo menos 20 % das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
ii. Nas restantes tipologias de projetos, terão sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor a 50 m, em áreas onde a sua distribuição,
delimitada pelo contorno das copas, tenha 4 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer perímetro à altura do peito - PAP - igual ou acima de 70 cm para sobreiros e igual ou
acima de 30 cm para a azinheiras).

✓ Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓ Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos
níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade.

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do
Perímetro, nomeadamente:

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

✓ Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deverá preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições: 
      i. Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre  
      mantidas pelo menos 20 % das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 
      ii. Nas restantes tipologias de projetos, terão sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor a 50 m, em áreas onde a sua distribuição,  
      delimitada pelo contorno das copas, tenha 4 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer perímetro à altura do peito - PAP - igual ou acima de 70 cm para sobreiros e igual ou  
      acima de 30 cm para a azinheiras). 

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓ Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓ Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deverá preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições: 
      i. Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre  
      mantidas pelo menos 20 % das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 
      ii. Nas restantes tipologias de projetos, terão sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor a 50 m, em áreas onde a sua distribuição,  
      delimitada pelo contorno das copas, tenha 4 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer perímetro à altura do peito - PAP - igual ou acima de 70 cm para sobreiros e igual ou  
      acima de 30 cm para a azinheiras). 

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓ Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓ Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deverá preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições: 
      i. Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e superintensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre  
      mantidas pelo menos 20 % das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 
      ii. Nas restantes tipologias de projetos, terão sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor a 50 m, em áreas onde a sua distribuição,  
      delimitada pelo contorno das copas, tenha 4 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer perímetro à altura do peito - PAP - igual ou acima de 70 cm para sobreiros e igual ou  
      acima de 30 cm para a azinheiras). 

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓ Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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



✓  O beneficiário deve abandonar o uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas.

✓ O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 

✓  As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames  
      acidentais de óleos e consequente contaminação do meio hídrico.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega. 

✓ Os beneficiários devem informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água.

✓ Optar, sempre que possível, por sistemas de rega sofisticados, que permitam a otimização da quantidade de água dispensada em cada ciclo de rega e a consequente diminuição da  
      quantidade de água excedente. 

✓ O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas. 

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de  

                     crescimento das culturas. 

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega

✓ O beneficiário deve abandonar o uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas.

✓ O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓ As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames
acidentais de óleos e consequente contaminação do meio hídrico.

✓ O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓ Os beneficiários devem informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água.

✓ Optar, sempre que possível, por sistemas de rega sofisticados, que permitam a otimização da quantidade de água dispensada em cada ciclo de rega e a consequente diminuição da
quantidade de água excedente.

✓ O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem
conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓ No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores;
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial;
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de

crescimento das culturas.

✓  O beneficiário deve abandonar o uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas.

✓ O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 

✓  As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames  
      acidentais de óleos e consequente contaminação do meio hídrico.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega. 

✓ Os beneficiários devem informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água.

✓ Optar, sempre que possível, por sistemas de rega sofisticados, que permitam a otimização da quantidade de água dispensada em cada ciclo de rega e a consequente diminuição da  
      quantidade de água excedente. 

✓ O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas. 

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de  

                     crescimento das culturas. 

✓  O beneficiário deve abandonar o uso de água subterrânea para fins hidroagrícolas.

✓ O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes. 

✓  As operações de manutenção que envolvem o manuseamento de óleos devem ser conduzidas pelo beneficiário, com especial atenção, de forma a reduzir a ocorrência de derrames  
      acidentais de óleos e consequente contaminação do meio hídrico.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega. 

✓ Os beneficiários devem informar a entidade de tutela para os recursos hídricos, da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água.

✓ Optar, sempre que possível, por sistemas de rega sofisticados, que permitam a otimização da quantidade de água dispensada em cada ciclo de rega e a consequente diminuição da  
      quantidade de água excedente. 

✓ O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas. 

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de  

                     crescimento das culturas. 



✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  

                     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico. 

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓ A remoção do coberto vegetal, incluindo o abate de árvores, e de mobilização de terras deve ser realizada até 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda não apenas da  
      avifauna nidificante em arbustos ou em árvores, mas também das espécies estepárias. 

✓ A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente ribeiro de Pinheiros, ribeiro dos Quartos e ribeira da Azambuja, numa largura de pelo menos 10 m.

✓ Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e solicitar a respetiva autorização de abate, com localização das áreas onde serão compensadas. 

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  

                     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico. 

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓ A remoção do coberto vegetal, incluindo o abate de árvores, e de mobilização de terras deve ser realizada até 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda não apenas da  
      avifauna nidificante em arbustos ou em árvores, mas também das espécies estepárias. 

✓ A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente ribeiro de Pinheiros, ribeiro dos Quartos e ribeira da Azambuja, numa largura de pelo menos 10 m.

✓ Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e solicitar a respetiva autorização de abate, com localização das áreas onde serão compensadas. 

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega

✓ O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,

nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo

de solo e classes de risco de erosão;
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável;
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico;
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.

✓ Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓ A remoção do coberto vegetal, incluindo o abate de árvores, e de mobilização de terras deve ser realizada até 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda não apenas da
avifauna nidificante em arbustos ou em árvores, mas também das espécies estepárias.

✓ A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,
nomeadamente ribeiro de Pinheiros, ribeiro dos Quartos e ribeira da Azambuja, numa largura de pelo menos 10 m.

✓ Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e solicitar a respetiva autorização de abate, com localização das áreas onde serão compensadas.

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  

                     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico. 

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓ A remoção do coberto vegetal, incluindo o abate de árvores, e de mobilização de terras deve ser realizada até 1 de março ou após 1 de julho, para salvaguarda não apenas da  
      avifauna nidificante em arbustos ou em árvores, mas também das espécies estepárias. 

✓ A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente ribeiro de Pinheiros, ribeiro dos Quartos e ribeira da Azambuja, numa largura de pelo menos 10 m.

✓ Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e solicitar a respetiva autorização de abate, com localização das áreas onde serão compensadas. 



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

✓ Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
       obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
       (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
       com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
       respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓ Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento da rega por canhão, por forma a evitar a erosão dos solos. 

✓ Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Aplicar penas as quantidades adequadas destes  
      compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa. 

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras. 

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

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

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

✓ Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
       obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
       (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
       com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
       respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓ Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento da rega por canhão, por forma a evitar a erosão dos solos. 

✓ Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Aplicar penas as quantidades adequadas destes  
      compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa. 

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras. 

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

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

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

✓ Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
       obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
       (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
       com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
       respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓ Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento da rega por canhão, por forma a evitar a erosão dos solos. 

✓ Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Aplicar penas as quantidades adequadas destes  
      compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa. 

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras. 

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

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

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Évora e respetivo Bloco de Rega

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

✓ Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar
(multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno
com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o
respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓ Sempre que possível e adequado dever-se-á dar preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento da rega por canhão, por forma a evitar a erosão dos solos.

✓ Evitar a utilização de agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Aplicar penas as quantidades adequadas destes
compostos, nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo
com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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



Bloco de Rega de Viana



Bloco de Rega de Viana do Alentejo



✓ Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre
mantidas pelo menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua
distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para
Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).

✓ Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓ Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, deverão os beneficiários implementar as
medidas de minimização definidas por esta entidade.

✓ A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).
Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de
vazão.

✓ Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos
níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade.

✓ O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓ O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem
conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre  
     mantidas pelo menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua  
     distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para  

                     Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, deverão os beneficiários implementar as  
      medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).                 
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre  
     mantidas pelo menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua  
     distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para  

                     Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, deverão os beneficiários implementar as  
      medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).                 
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos  
      termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivôs, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos explorados em palmeta. Deverão, porém, à exceção do caso de pivôs, ser sempre  
     mantidas pelo menos 20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 50 m em áreas, onde a sua  
     distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 4 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP – Perímetro à Altura do Peito - igual ou acima de 70 cm para  

                     Sobreiros e igual ou acima de 30 cm para Azinheiras).

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, deverão os beneficiários implementar as  
      medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  A limpeza das valas de drenagem a efetuar pelos beneficiários deve ter em conta o "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, Julho de 2001).                 
      Esta ação deve ainda assegurar a manutenção dos corredores verdes e da vegetação adjacente às valas de drenagem, sem prejuízo da necessária manutenção das secções de  
      vazão.

✓  Caso os programas de monitorização implementados pela entidade gestora, detetem problemas na qualidade da água ou dos solos, relacionados com um aumento anormal dos  
      níveis de salinização e alcalinização, deverão os beneficiários implementar as medidas de minimização definidas por esta entidade. 

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,  
      Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  O beneficiário deve adotar um sistema de rega que se cinja ao alcance das raízes, de modo a minimizar percolações e, consequentemente, a ocorrência de lixiviações, que podem  
      conduzir a contaminação das águas subterrâneas.



✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)  
       e em zonas de vegetação autóctone.

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

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  

                     das culturas. 

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do
Perímetro, nomeadamente:

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

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓ O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)
e em zonas de vegetação autóctone.

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

✓ No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores;
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial;
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento

das culturas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)  
       e em zonas de vegetação autóctone.

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

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  

                     das culturas. 

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)  
       e em zonas de vegetação autóctone.

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

✓  No caso do beneficiário verificar a necessidade de proceder à lavagem dos solos, deve o mesmo assegurar que:
a) A lavagem é efetuada durante a época mais fria para aumentar a eficiência e facilidade da lavagem, uma vez que as perdas por evapotranspiração são menores; 
b) O solo é previamente lavrado para aumentar a eficiência da lavagem, devido ao aumento da taxa de infiltração e consequente redução do escoamento superficial; 
c) Caso as taxas de infiltração se afigurem baixas, a lavagem dos solos ocorre fora da época de rega, para evitar a aplicação excessiva de água durante a fase de crescimento  

                     das culturas. 



✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o  
      Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os  
      nutrientes existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo  
      cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Devem ainda ser adotadas medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de  
      produção integrada e/ou agricultura biológica.

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

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

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o  
      Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os  
      nutrientes existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo  
      cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Devem ainda ser adotadas medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de  
      produção integrada e/ou agricultura biológica.

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

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

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega

✓ O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,

nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo

de solo e classes de risco de erosão;
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável;
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico;
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.

✓ Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓ Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os
nutrientes existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo
cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Devem ainda ser adotadas medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de
produção integrada e/ou agricultura biológica.

✓ A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,
nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

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

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas: 
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo; 
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível; 
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação; 
d) Manter da forma tecnicamente possível, de acordo com o tipo de reconversão agrícola efetuado, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem,  

                     nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades; 
e) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo  
     de solo e classes de risco de erosão; 
f) Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável; 
g) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico; 
h) Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico.

✓  Os agricultores devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o  
      Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os  
      nutrientes existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo  
      cultural) e as épocas de aplicação dos adubos. Devem ainda ser adotadas medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de  
      produção integrada e/ou agricultura biológica.

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega,  
      nomeadamente o Rio Xarrama, a Ribeira da Fragosa e Ribeira do Regedor, numa largura de pelo menos 10 m.

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



✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

✓  Os beneficiários têm de manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e  
      de dormitórios da população invernante de milhafre-real Milvus milvus.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

✓  Os beneficiários têm de manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e  
      de dormitórios da população invernante de milhafre-real Milvus milvus.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

✓  Os beneficiários têm de manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e  
      de dormitórios da população invernante de milhafre-real Milvus milvus.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓ Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

✓ Os beneficiários têm de manter os bosquetes de eucaliptos que se encontram excluídos do bloco de rega, pela sua função de suporte de nidificação de diversas espécies de aves e
de dormitórios da população invernante de milhafre-real Milvus milvus.

✓ O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega.

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo
com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓ Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar
(multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno
com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o
respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Viana do Alentejo e respetivo Bloco de Rega



Bloco de Rega Póvoa - Moura



Bloco de Rega Póvoa - Moura



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Póvoa-Moura e respetivos Blocos de Rega

✓ Face à necessidade de minimização dos impactes sobre as espécies de morcegos, deverá o uso do solo, nas áreas que estejam num raio de 10 km do Abrigo de Alqueva, ser sujeito
às seguintes condicionantes:

a) Não será permitida a instalação de: (a) estufas, (b) olivais superintensivos ou outras culturas permanentes com densidade superior a 278 árvores/ha;
b) O adensamento de olival já existente não poderá também resultar em densidades superiores a 278 árvores/ha;
c) A instalação de novas áreas de culturas de regadio não poderá perfazer manchas contínuas com área superior a 40 ha (incluindo áreas já instaladas) e deverão manter uma

separação entre manchas com faixas de pelo menos 250 m;
d) Quaisquer culturas de regadio a ser instaladas nas áreas em apreço devem ser realizadas em regime de Proteção Integrada e / ou Agricultura Biológica.

✓ A implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais, quando
comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos
20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua
distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo
menos, 20% das árvores existentes.

✓ É interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas.

✓ Nas áreas localizadas num raio de 10 km do Abrigo de Morcegos do Alqueva, a instalação e manutenção de culturas permanentes devem seguir o previsto nas Boas Práticas
Agrícolas. Deverão existir faixas de proteção e conservação do solo, devendo para o efeito ser mantida, ou se necessário instalada, a vegetação no terço médio de todas as
entrelinhas. Esta cobertura assegura a proteção do solo, diminuição da erosão, as condições para nidificação e alimentação de fauna silvestre. Deverá ser cortada mecanicamente,
sem qualquer mobilização do solo.

✓ Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) existente nas linhas de água, na faixa de proteção mínima, estabelecida na legislação em vigor.

✓  Face à necessidade de minimização dos impactes sobre as espécies de morcegos, deverá o uso do solo, nas áreas que estejam num raio de 10 km do Abrigo de Alqueva, ser sujeito  
      às seguintes condicionantes: 

a) Não será permitida a instalação de: (a) estufas, (b) olivais superintensivos ou outras culturas permanentes com densidade superior a 278 árvores/ha; 
b) O adensamento de olival já existente não poderá também resultar em densidades superiores a 278 árvores/ha; 
c) A instalação de novas áreas de culturas de regadio não poderá perfazer manchas contínuas com área superior a 40 ha (incluindo áreas já instaladas) e deverão manter uma  

                     separação entre manchas com faixas de pelo menos 250 m; 
d) Quaisquer culturas de regadio a ser instaladas nas áreas em apreço devem ser realizadas em regime de Proteção Integrada e / ou Agricultura Biológica. 

✓  A implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais, quando  
      comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições: 

a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos  
     20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua  

                     distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo  
                     menos, 20% das árvores existentes. 

✓  É interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas.

✓  Nas áreas localizadas num raio de 10 km do Abrigo de Morcegos do Alqueva, a instalação e manutenção de culturas permanentes devem seguir o previsto nas Boas Práticas  
      Agrícolas. Deverão existir faixas de proteção e conservação do solo, devendo para o efeito ser mantida, ou se necessário instalada, a vegetação no terço médio de todas as  
      entrelinhas. Esta cobertura assegura a proteção do solo, diminuição da erosão, as condições para nidificação e alimentação de fauna silvestre. Deverá ser cortada mecanicamente,  
      sem qualquer mobilização do solo.
✓  Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) existente nas linhas de água, na faixa de proteção mínima, estabelecida na legislação em vigor. 

✓  Face à necessidade de minimização dos impactes sobre as espécies de morcegos, deverá o uso do solo, nas áreas que estejam num raio de 10 km do Abrigo de Alqueva, ser sujeito  
      às seguintes condicionantes: 

a) Não será permitida a instalação de: (a) estufas, (b) olivais superintensivos ou outras culturas permanentes com densidade superior a 278 árvores/ha; 
b) O adensamento de olival já existente não poderá também resultar em densidades superiores a 278 árvores/ha; 
c) A instalação de novas áreas de culturas de regadio não poderá perfazer manchas contínuas com área superior a 40 ha (incluindo áreas já instaladas) e deverão manter uma  

                     separação entre manchas com faixas de pelo menos 250 m; 
d) Quaisquer culturas de regadio a ser instaladas nas áreas em apreço devem ser realizadas em regime de Proteção Integrada e / ou Agricultura Biológica. 

✓  A implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos termos legais, quando  
      comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições: 

a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos  
     20% das árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua  

                     distribuição delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo  
                     menos, 20% das árvores existentes. 

✓  É interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas.

✓  Nas áreas localizadas num raio de 10 km do Abrigo de Morcegos do Alqueva, a instalação e manutenção de culturas permanentes devem seguir o previsto nas Boas Práticas  
      Agrícolas. Deverão existir faixas de proteção e conservação do solo, devendo para o efeito ser mantida, ou se necessário instalada, a vegetação no terço médio de todas as  
      entrelinhas. Esta cobertura assegura a proteção do solo, diminuição da erosão, as condições para nidificação e alimentação de fauna silvestre. Deverá ser cortada mecanicamente,  
      sem qualquer mobilização do solo.
✓  Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) existente nas linhas de água, na faixa de proteção mínima, estabelecida na legislação em vigor. 



✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

a) Áreas regadas;
b) Culturas praticadas;
c) Sistemas de rega utilizados;
d) Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e) Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f) Gestão de resíduos agrícolas;
g) Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓  Sempre que possível os beneficiários devem promover o recurso a mão-de-obra/serviços de empresas locais, tendo em vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e  
      famílias e o consequente aumento do poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá também para a saliência dos benefícios associados ao projeto. 

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

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega, numa largura   
      de pelo menos 10 m, nomeadamente a Ribeira de Alcarrache, Ribeira do Zebro, Ribeira Barbas de Lebre, Ribeiro dos Marmeleiros, Barranco do Valtamujo, Barranco do Vale das  
      Éguas, Barranco das Tojeiras e Barranco da Rola.

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

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do
Perímetro, nomeadamente:

a) Áreas regadas;
b) Culturas praticadas;
c) Sistemas de rega utilizados;
d) Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e) Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f) Gestão de resíduos agrícolas;
g) Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓ Sempre que possível os beneficiários devem promover o recurso a mão-de-obra/serviços de empresas locais, tendo em vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e
famílias e o consequente aumento do poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá também para a saliência dos benefícios associados ao projeto.

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

✓ A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega, numa largura
de pelo menos 10 m, nomeadamente a Ribeira de Alcarrache, Ribeira do Zebro, Ribeira Barbas de Lebre, Ribeiro dos Marmeleiros, Barranco do Valtamujo, Barranco do Vale das
Éguas, Barranco das Tojeiras e Barranco da Rola.

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

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Póvoa-Moura e respetivos Blocos de Rega

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do  
      Perímetro, nomeadamente:

a) Áreas regadas;
b) Culturas praticadas;
c) Sistemas de rega utilizados;
d) Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e) Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f) Gestão de resíduos agrícolas;
g) Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓  Sempre que possível os beneficiários devem promover o recurso a mão-de-obra/serviços de empresas locais, tendo em vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e  
      famílias e o consequente aumento do poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá também para a saliência dos benefícios associados ao projeto. 

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

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega, numa largura   
      de pelo menos 10 m, nomeadamente a Ribeira de Alcarrache, Ribeira do Zebro, Ribeira Barbas de Lebre, Ribeiro dos Marmeleiros, Barranco do Valtamujo, Barranco do Vale das  
      Éguas, Barranco das Tojeiras e Barranco da Rola.

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



✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

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

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o  “Código das Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola”, e o  
      “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do solo e da água”.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas)  
      e em zonas de vegetação autóctone.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

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

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o  “Código das Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola”, e o  
      “Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do solo e da água”.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas)  
      e em zonas de vegetação autóctone.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio  
      digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo  
      com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da  
      obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar  
      (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno  
      com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o  
      respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Póvoa-Moura e respetivos Blocos de Rega

✓ Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

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

✓ Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o  “Código das Boas Práticas Agrícolas para a proteção da água contra a poluição por nitratos de origem agrícola”, e o
“Manual Básico de Práticas Agrícolas: Conservação do solo e da água”.

✓ O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de água (galerias ripícolas)
e em zonas de vegetação autóctone.

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo
com parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓ Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar
(multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno
com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o
respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.



Bloco de Rega de Reguengos



Bloco de Rega de Reguengos



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega

✓ Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores
existentes.

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos 
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições: 
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores 
existentes. 

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos 
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições: 
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras; 
b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores 
existentes. 

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.



✓  Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) existente nas linhas de água, na faixa de proteção mínima, estabelecida na legislação em vigor. 

✓  Não podem ser afetados os seguintes elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação: «Complexo Arqueológico dos Perdigões» (33 a/b), «Núcleo de seis menires, 
na Herdade dos Perdigões» (34), «Bloco de granito insculturado que existe a cerca de 200 m a noroeste do monte da Herdade dos Perdigões, na Herdade da Capela» (37) e «Monte 
da Abegoaria, constituído pela capela, sacristia e zona de habitação» (84). 

✓  Sempre que possível promover o recurso a mão‐de‐obra/serviços de empresas locais, tendo em vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente 
aumento do poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá também para a saliência dos benefícios associados ao projeto. 

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

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

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega numa largura 
de pelo menos 10 m.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega
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na Herdade dos Perdigões» (34), «Bloco de granito insculturado que existe a cerca de 200 m a noroeste do monte da Herdade dos Perdigões, na Herdade da Capela» (37) e «Monte
da Abegoaria, constituído pela capela, sacristia e zona de habitação» (84).

✓ Sempre que possível promover o recurso a mão‐de‐obra/serviços de empresas locais, tendo em vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente
aumento do poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá também para a saliência dos benefícios associados ao projeto.

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

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

✓ A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega numa largura
de pelo menos 10 m.

✓  Não é permitida a afetação da vegetação ribeirinha (arbórea e arbustiva) existente nas linhas de água, na faixa de proteção mínima, estabelecida na legislação em vigor. 
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na Herdade dos Perdigões» (34), «Bloco de granito insculturado que existe a cerca de 200 m a noroeste do monte da Herdade dos Perdigões, na Herdade da Capela» (37) e «Monte 
da Abegoaria, constituído pela capela, sacristia e zona de habitação» (84). 

✓  Sempre que possível promover o recurso a mão‐de‐obra/serviços de empresas locais, tendo em vista o aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias e o consequente 
aumento do poder de compra e incremento da economia local, o que contribuirá também para a saliência dos benefícios associados ao projeto. 
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vegetação autóctone. 

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

✓  A realização de práticas agrícolas ou a circulação sistemática de máquinas está interdita nas principais linhas de água abrangidas ou confinantes com o bloco de rega numa largura 
de pelo menos 10 m.



✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

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

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da 
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar 
(multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com 
condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o respetivo 
projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Os beneficiários devem efetuar a marcação das quercíneas a abater e realizar o devido pedido de autorização ao ICNF com a localização das áreas onde serão compensadas.

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

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da 
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar 
(multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com 
condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o respetivo 
projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Reguengos e respetivo Bloco de Rega
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obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar
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projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

✓ Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓ Promover a adoção de práticas agrícolas compatíveis com a salvaguarda dos valores naturais nomeadamente:
a) As áreas de quercíneas que incluem as respetivas espécies faunísticas classificadas associadas ao biótopo que pode ser integrado no possível habitat natural montado de Quercus
spp. de folha perene/Habitat 6310 e no habitat bosques de Quercus rotundifólia sobre silicatos/habitat 9340pt1.
Devem ser tidos como referência os critérios constantes dos estudos realizados pela Universidade de Évora (Dinis, 2014), de que até 2 vezes a projeção do raio da copa estão cerca de
60 % do sistema radicular da quercínea e entre 20 e 40 cm de profundidade encontra-se cerca de 40 % do volume radicular da quercínea.
b) As galerias ripícolas correspondentes ao biótopo onde ocorre um único habitat natural - o freixial termófilo de Fraxinus angustifolia habitat 91B0 (galerias ripícolas). As espécies de
flora características deste biótopo incluem o freixo no estrato arbóreo.

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural;
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.



✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Promover a adoção de práticas agrícolas compatíveis com a salvaguarda dos valores naturais nomeadamente:
a) As áreas de quercíneas que incluem as respetivas espécies faunísticas classificadas associadas ao biótopo que pode ser integrado no possível habitat natural montado de Quercus 
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Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
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e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural;
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.
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a) As áreas de quercíneas que incluem as respetivas espécies faunísticas classificadas associadas ao biótopo que pode ser integrado no possível habitat natural montado de Quercus 
spp. de folha perene/Habitat 6310 e no habitat bosques de Quercus rotundifólia sobre silicatos/habitat 9340pt1.
Devem ser tidos como referência os critérios constantes dos estudos realizados pela Universidade de Évora (Dinis, 2014), de que até 2 vezes a projeção do raio da copa estão cerca de 
60 % do sistema radicular da quercínea e entre 20 e 40 cm de profundidade encontra-se cerca de 40 % do volume radicular da quercínea.
b) As galerias ripícolas correspondentes ao biótopo onde ocorre um único habitat natural - o freixial termófilo de Fraxinus angustifolia habitat 91B0 (galerias ripícolas). As espécies de 
flora características deste biótopo incluem o freixo no estrato arbóreo.
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g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural;
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Promover a adoção de práticas agrícolas compatíveis com a salvaguarda dos valores naturais nomeadamente:
a) As áreas de quercíneas que incluem as respetivas espécies faunísticas classificadas associadas ao biótopo que pode ser integrado no possível habitat natural montado de Quercus 
spp. de folha perene/Habitat 6310 e no habitat bosques de Quercus rotundifólia sobre silicatos/habitat 9340pt1.
Devem ser tidos como referência os critérios constantes dos estudos realizados pela Universidade de Évora (Dinis, 2014), de que até 2 vezes a projeção do raio da copa estão cerca de 
60 % do sistema radicular da quercínea e entre 20 e 40 cm de profundidade encontra-se cerca de 40 % do volume radicular da quercínea.
b) As galerias ripícolas correspondentes ao biótopo onde ocorre um único habitat natural - o freixial termófilo de Fraxinus angustifolia habitat 91B0 (galerias ripícolas). As espécies de 
flora características deste biótopo incluem o freixo no estrato arbóreo.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural;
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓ O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega. Sempre que possível e adequado dever-se-á dar
preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento da rega por canhão, por forma a evitar a erosão dos solos.

✓ O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)
e em zonas de vegetação autóctone.

✓ O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓ Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as
épocas de aplicação dos adubos.

✓ Os beneficiários devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.



Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

✓ O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

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

✓ Os beneficiários devem informar a APA/ARH Alentejo da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água proveniente do EFMA.

✓ As obras para as travessias de linhas de água devem ser realizadas no período de menor caudal e tanto, quanto o possível, no menor espaço de tempo.

✓ O material vegetal retirado das margens aquando da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua
reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema semelhante que
venha a ser criado.

✓ As operações de mobilização de solo e de construções de suporte a culturas, como por exemplo os camalhões associados à instalação de culturas permanentes (como pomares e
olivais), devem obedecer a técnicas construtivas que condicionem a ocorrência de fenómenos de aceleração e concentração de escoamento das águas pluviais, especialmente quando
ocorram quadros extremos, evitando danos em pessoas e bens.

✓ Não utilizar agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos,
nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓ As máquinas agrícolas que efetuam as atividades noturnas devem cumprir os limites legais de emissão e devem ser sujeitas a uma verificação cuidada desses limites.

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água, 
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

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

✓  Os beneficiários devem informar a APA/ARH Alentejo da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água proveniente do EFMA.

✓  As obras para as travessias de linhas de água devem ser realizadas no período de menor caudal e tanto, quanto o possível, no menor espaço de tempo.

✓  O material vegetal retirado das margens aquando da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua 
reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema semelhante que 
venha a ser criado.

✓  As operações de mobilização de solo e de construções de suporte a culturas, como por exemplo os camalhões associados à instalação de culturas permanentes (como pomares e 
olivais), devem obedecer a técnicas construtivas que condicionem a ocorrência de fenómenos de aceleração e concentração de escoamento das águas pluviais, especialmente quando 
ocorram quadros extremos, evitando danos em pessoas e bens.

✓  Não utilizar agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos, 
nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓  As máquinas agrícolas que efetuam as atividades noturnas devem cumprir os limites legais de emissão e devem ser sujeitas a uma verificação cuidada desses limites.

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água, 
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

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

✓  Os beneficiários devem informar a APA/ARH Alentejo da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água proveniente do EFMA.

✓  As obras para as travessias de linhas de água devem ser realizadas no período de menor caudal e tanto, quanto o possível, no menor espaço de tempo.

✓  O material vegetal retirado das margens aquando da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua 
reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema semelhante que 
venha a ser criado.

✓  As operações de mobilização de solo e de construções de suporte a culturas, como por exemplo os camalhões associados à instalação de culturas permanentes (como pomares e 
olivais), devem obedecer a técnicas construtivas que condicionem a ocorrência de fenómenos de aceleração e concentração de escoamento das águas pluviais, especialmente quando 
ocorram quadros extremos, evitando danos em pessoas e bens.

✓  Não utilizar agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos, 
nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓  As máquinas agrícolas que efetuam as atividades noturnas devem cumprir os limites legais de emissão e devem ser sujeitas a uma verificação cuidada desses limites.



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

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

✓  Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

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

✓  Aquando da atividade de fertilização do solo, os beneficiários devem ser considerados os seguintes aspetos:
a. Utilização de adubos com menores concentrações de azoto;
b. Aplicação dos adubos em sulcos, por injeção ou em gota, em vez de aplicação superficial, para reduzir as perdas por volatização;
c. Aplicação das quantidades mínimas de adubo necessárias ao crescimento das produções, sem excesso.

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

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

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

✓ Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

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

✓ Aquando da atividade de fertilização do solo, os beneficiários devem ser considerados os seguintes aspetos:
a. Utilização de adubos com menores concentrações de azoto;
b. Aplicação dos adubos em sulcos, por injeção ou em gota, em vez de aplicação superficial, para reduzir as perdas por volatização;
c. Aplicação das quantidades mínimas de adubo necessárias ao crescimento das produções, sem excesso.

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

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Vidigueira e respetivo Bloco de Rega

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

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

✓  Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

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

✓  Aquando da atividade de fertilização do solo, os beneficiários devem ser considerados os seguintes aspetos:
a. Utilização de adubos com menores concentrações de azoto;
b. Aplicação dos adubos em sulcos, por injeção ou em gota, em vez de aplicação superficial, para reduzir as perdas por volatização;
c. Aplicação das quantidades mínimas de adubo necessárias ao crescimento das produções, sem excesso.

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



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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da 
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar 
(multiplicado de um fator de 1,25).

✓  A implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF para abate, nos termos 
legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20 % das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer AP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20 % das árvores 
existentes.

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da 
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar 
(multiplicado de um fator de 1,25).

✓  A implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF para abate, nos termos 
legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20 % das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer AP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20 % das árvores 
existentes.

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

✓ Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar
(multiplicado de um fator de 1,25).

✓ A implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF para abate, nos termos
legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:

a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/olivais intensivos e super intensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20 % das
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por hectare (qualquer AP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20 % das árvores
existentes.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Vidigueira e respetivo Bloco de Rega
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega

✓ Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores
existentes.

✓ Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓ O beneficiário deve implementar um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou
agricultura biológica.

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓ O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega. Sempre que possível e adequado deve ser dada
preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem como a rega por pivot em áreas de declive igual ou
superior a 10 %.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos 
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores 
existentes.

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  O beneficiário deve implementar um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou 
agricultura biológica.

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega. Sempre que possível e adequado deve ser dada 
preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem como a rega por pivot em áreas de declive igual ou 
superior a 10 %.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos 
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores 
existentes.

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  O beneficiário deve implementar um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou 
agricultura biológica.

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega. Sempre que possível e adequado deve ser dada 
preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem como a rega por pivot em áreas de declive igual ou 
superior a 10 %.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos 
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores 
existentes.

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  O beneficiário deve implementar um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou 
agricultura biológica.

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega. Sempre que possível e adequado deve ser dada 
preferência aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento dos “center pivot”. A rega por canhão deve ser sempre evitada, bem como a rega por pivot em áreas de declive igual ou 
superior a 10 %.



✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas) 
e em zonas de vegetação autóctone.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o 
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes 
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as 
épocas de aplicação dos adubos.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega

✓ O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas)
e em zonas de vegetação autóctone.

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓ Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as
épocas de aplicação dos adubos.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas) 
e em zonas de vegetação autóctone.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o 
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes 
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as 
épocas de aplicação dos adubos.

✓  O beneficiário tem de evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis, com maior valor ecológico tais como nas margens dos cursos de agua (galerias ripícolas) 
e em zonas de vegetação autóctone.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o 
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes 
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as 
épocas de aplicação dos adubos.



✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e 
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água, 
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  As obras para as travessias de linhas de água devem ser realizadas no período de menor caudal e tanto, quanto o possível, no menor espaço de tempo.

✓  O material vegetal retirado das margens aquando da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua 
reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema semelhante que 
venha a ser criado.

✓  Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e 
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água, 
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  As obras para as travessias de linhas de água devem ser realizadas no período de menor caudal e tanto, quanto o possível, no menor espaço de tempo.

✓  O material vegetal retirado das margens aquando da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua 
reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema semelhante que 
venha a ser criado.

✓  Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega

✓ O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓ O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água,
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓ As obras para as travessias de linhas de água devem ser realizadas no período de menor caudal e tanto, quanto o possível, no menor espaço de tempo.

✓ O material vegetal retirado das margens aquando da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua
reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema semelhante que
venha a ser criado.

✓ Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e 
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓  O beneficiário tem de garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de Requalificação e Limpeza de Linhas de Água, 
Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001)”.

✓  As obras para as travessias de linhas de água devem ser realizadas no período de menor caudal e tanto, quanto o possível, no menor espaço de tempo.

✓  O material vegetal retirado das margens aquando da realização dos trabalhos das travessias de linhas de água deve ser encaminhado para destino final, privilegiando-se a sua 
reutilização, devendo equacionar-se a hipótese de transporte para uma Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) existente ou para um sistema semelhante que 
venha a ser criado.

✓  Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.



✓  Não utilizar agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos, 
nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓  As máquinas agrícolas que efetuam as atividades noturnas devem cumprir os limites legais de emissão e devem ser sujeitas a uma verificação cuidada desses limites.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓  Os beneficiários têm de garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não for possível, os beneficiários serão 
responsabilizados por compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos 
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. 
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Na faixa de proteção de 10 m do barranco do Vidigão, no bloco de rega de Ficalho, identificada na Figura 13 não podem ser instaladas culturas.

✓  Não utilizar agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos, 
nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓  As máquinas agrícolas que efetuam as atividades noturnas devem cumprir os limites legais de emissão e devem ser sujeitas a uma verificação cuidada desses limites.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓  Os beneficiários têm de garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não for possível, os beneficiários serão 
responsabilizados por compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos 
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. 
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Na faixa de proteção de 10 m do barranco do Vidigão, no bloco de rega de Ficalho, identificada na Figura 13 não podem ser instaladas culturas.

✓  Não utilizar agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos, 
nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓  As máquinas agrícolas que efetuam as atividades noturnas devem cumprir os limites legais de emissão e devem ser sujeitas a uma verificação cuidada desses limites.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓  Os beneficiários têm de garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não for possível, os beneficiários serão 
responsabilizados por compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos 
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. 
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Na faixa de proteção de 10 m do barranco do Vidigão, no bloco de rega de Ficalho, identificada na Figura 13 não podem ser instaladas culturas.

✓ Não utilizar agroquímicos de aplicação aérea em dias ventosos, por forma a minorar a dispersão destes poluentes. Apenas aplicar as quantidades adequadas destes compostos,
nunca excedendo as recomendações dos fornecedores para as culturas em causa.

✓ As máquinas agrícolas que efetuam as atividades noturnas devem cumprir os limites legais de emissão e devem ser sujeitas a uma verificação cuidada desses limites.

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓ Os beneficiários têm de garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não for possível, os beneficiários serão
responsabilizados por compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e.
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓ Na faixa de proteção de 10 m do barranco do Vidigão, no bloco de rega de Ficalho, identificada na Figura 13 não podem ser instaladas culturas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de São Bento e respetivo Bloco de Rega



Figura 13 – Identificação do troço da linha de água a proteger
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✓ Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores
existentes;

c) Na fase de exploração é interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas.

✓ O beneficiário deverá entregar à EDIA, numa fase preparatória da construção da rede terciária, um documento que contenha uma memória descritiva dos respetivos projetos, dos
quais deverá constar a especificação dos diferentes tipos de trabalhos a realizar que impliquem afetação do subsolo, bem como a respetiva planta de localização, implantada sobre a
Carta Militar de Portugal à escala 1/25000 e sobre ortofotomapa, para efeitos de aprovação da Direção Geral do Património Cultural (DGPC)/Direção Regional de Cultura (DRC) do
Alentejo.

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

✓ O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Moura

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos 
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores 
existentes;

c) Na fase de exploração é interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas.

✓  O beneficiário deverá entregar à EDIA, numa fase preparatória da construção da rede terciária, um documento que contenha uma memória descritiva dos respetivos projetos, dos 
quais deverá constar a especificação dos diferentes tipos de trabalhos a realizar que impliquem afetação do subsolo, bem como a respetiva planta de localização, implantada sobre a 
Carta Militar de Portugal à escala 1/25000 e sobre ortofotomapa, para efeitos de aprovação da Direção Geral do Património Cultural (DGPC)/Direção Regional de Cultura (DRC) do 
Alentejo.

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos 
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores 
existentes;

c) Na fase de exploração é interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas.

✓  O beneficiário deverá entregar à EDIA, numa fase preparatória da construção da rede terciária, um documento que contenha uma memória descritiva dos respetivos projetos, dos 
quais deverá constar a especificação dos diferentes tipos de trabalhos a realizar que impliquem afetação do subsolo, bem como a respetiva planta de localização, implantada sobre a 
Carta Militar de Portugal à escala 1/25000 e sobre ortofotomapa, para efeitos de aprovação da Direção Geral do Património Cultural (DGPC)/Direção Regional de Cultura (DRC) do 
Alentejo.

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  Na fase de exploração, a implementação dos projetos de regadio deve preservar os sobreiros e azinheiras existentes, à exceção dos que obtiverem autorização prévia do ICNF, nos 
termos legais, quando comprovadamente implicarem graves inconvenientes para a exequibilidade técnica do projeto, e com observância das seguintes condições:
a) Por motivo de instalação de pivots, vinhas e pomares/ olivais intensivos e superintensivos. Devem, porém, à exceção do caso de pivots, ser sempre mantidas pelo menos 20% das 
árvores existentes, sobreiros e azinheiras;

b) Nas restantes tipologias de projetos, tendo sempre de ser preservados os exemplares com um afastamento de copas igual ou menor de 40 m em áreas, onde a sua distribuição 
delimitada pelo contorno das copas tenha 25 ou mais árvores adultas por ha (qualquer PAP igual ou acima de 70 cm), devendo ser sempre mantidas, pelo menos, 20% das árvores 
existentes;

c) Na fase de exploração é interdito o regadio em áreas de povoamento de quercíneas.

✓  O beneficiário deverá entregar à EDIA, numa fase preparatória da construção da rede terciária, um documento que contenha uma memória descritiva dos respetivos projetos, dos 
quais deverá constar a especificação dos diferentes tipos de trabalhos a realizar que impliquem afetação do subsolo, bem como a respetiva planta de localização, implantada sobre a 
Carta Militar de Portugal à escala 1/25000 e sobre ortofotomapa, para efeitos de aprovação da Direção Geral do Património Cultural (DGPC)/Direção Regional de Cultura (DRC) do 
Alentejo.

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

✓  O beneficiário deve adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.



✓  Para além das medidas elencadas no Código de Boas Práticas, beneficiário deve ainda:
a. Manter, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
b. Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico;
c. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas em zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico;
d. Consultar a informação publicada pela DGAV relativa às orientações e condições referentes à aplicação de produtos fitofarmacêuticos e aos produtos fitofarmacêuticos autorizados;
e. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural;
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Moura

✓ Para além das medidas elencadas no Código de Boas Práticas, beneficiário deve ainda:
a. Manter, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
b. Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico;
c. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas em zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico;
d. Consultar a informação publicada pela DGAV relativa às orientações e condições referentes à aplicação de produtos fitofarmacêuticos e aos produtos fitofarmacêuticos autorizados;
e. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓ Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural;
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓ Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Para além das medidas elencadas no Código de Boas Práticas, beneficiário deve ainda:
a. Manter, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
b. Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico;
c. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas em zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico;
d. Consultar a informação publicada pela DGAV relativa às orientações e condições referentes à aplicação de produtos fitofarmacêuticos e aos produtos fitofarmacêuticos autorizados;
e. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural;
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.

✓  Para além das medidas elencadas no Código de Boas Práticas, beneficiário deve ainda:
a. Manter, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das propriedades;
b. Cumprir o legalmente estabelecido no que respeita ao domínio hídrico;
c. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas em zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico;
d. Consultar a informação publicada pela DGAV relativa às orientações e condições referentes à aplicação de produtos fitofarmacêuticos e aos produtos fitofarmacêuticos autorizados;
e. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural;
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.

✓  Cabe aos beneficiários a obrigatoriedade de implementar o Código de Boas Práticas Agrícolas.



✓  Os beneficiários terão de informar a Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Alentejo da efetiva selagem das suas captações de água logo que 
lhes seja fornecida água proveniente do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e 
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓  O beneficiário deve implementar as medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, entre outras.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓  Os beneficiários terão de informar a Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Alentejo da efetiva selagem das suas captações de água logo que 
lhes seja fornecida água proveniente do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e 
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓  O beneficiário deve implementar as medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, entre outras.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Moura

✓ Os beneficiários terão de informar a Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Alentejo da efetiva selagem das suas captações de água logo que
lhes seja fornecida água proveniente do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

✓ O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓ O beneficiário deve implementar as medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, entre outras.

✓ Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

✓  Os beneficiários terão de informar a Agência Portuguesa do Ambiente/Administração da Região Hidrográfica do Alentejo da efetiva selagem das suas captações de água logo que 
lhes seja fornecida água proveniente do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA).

✓  O beneficiário deverá considerar as seguintes medidas, para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas:
a) Durante os períodos de águas altas deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
b) Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
c) Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
d) Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e 
classes de risco de erosão;
e) Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico.

✓  O beneficiário deve implementar as medidas minimizadoras de consumos de água preconizadas no Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, entre outras.

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte do respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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



✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o 
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes 
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as 
épocas de aplicação dos adubos.

✓  O beneficiário deve implementar um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou 
agricultura biológica.

✓  Os beneficiários devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega, para evitar problemas erosivos. 

✓  Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

✓  Os beneficiários têm de garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não for possível, os beneficiários serão 
responsabilizados por compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos 
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. 
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o 
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes 
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as 
épocas de aplicação dos adubos.

✓  O beneficiário deve implementar um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou 
agricultura biológica.

✓  Os beneficiários devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega, para evitar problemas erosivos. 

✓  Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

✓  Os beneficiários têm de garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não for possível, os beneficiários serão 
responsabilizados por compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos 
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. 
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o 
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes 
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as 
épocas de aplicação dos adubos.

✓  O beneficiário deve implementar um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou 
agricultura biológica.

✓  Os beneficiários devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓  O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega, para evitar problemas erosivos. 

✓  Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros 
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

✓  Os beneficiários têm de garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não for possível, os beneficiários serão 
responsabilizados por compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos 
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. 
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Não poderão ser utilizadas para fins agrícolas, áreas afetas ao Domínio Hídrico.                                                

✓  Deverá ser promovido o uso racional da água para rega, nomeadamente através do cumprimento das disposições aplicáveis do Progra

✓  Promover as boas práticas agrícolas, de modo a minorar a erosão dos solos.                                                     

✓  Adotar práticas culturais que evitem ou minimizem a mobilização dos solos.                                                     

✓  Adotar os métodos de rega ao tipo de solo e declive da parcela (ex. rega gota-a-gota em declives ≥10% e solos de textura pesada rega gota-a-gota).                                                                                        

✓  Em caso de salinização/alcalização dos solos deverão ser realizadas lavagens dos solos.                           

✓ Recorrer as boas praticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o
Ambiente, ou seja aplicar os menos tóxicos ou isentos, nas doses indicadas, e respeitando o Intervalo de Segurança. Na aplicação dos fertilizantes há que ter em conta os nutrientes
existentes no solo (analise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as
épocas de aplicação dos adubos.

✓ O beneficiário deve implementar um conjunto de medidas culturais e técnicas com vista à prática de culturas de regadio em sistema de proteção e de produção integrada e/ou
agricultura biológica.

✓ Os beneficiários devem aderir ao sistema de Avisos Agrícolas, bem como a métodos de luta alternativos à luta química.

✓ O beneficiário deve implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega, para evitar problemas erosivos.

✓ Sempre que o beneficiário desenvolva ações de construção, nomeadamente a abertura de valas para a implantação das condutas da rede de rega terciária ou efetue outros
trabalhos a menos de 50 m de sítios arqueológicos, deve efetuar o respetivo acompanhamento arqueológico.

✓ Os beneficiários têm de garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não for possível, os beneficiários serão
responsabilizados por compensar o número de exemplares a abater (multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação pode ser efetivada em áreas da responsabilidade dos
beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e.
adensamento). Nestes casos, deve o beneficiário apresentar o respetivo projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Bloco de Rega de Moura
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana

✓  Os beneficiários devem assegurar o adequado armazenamento e encaminhamento a destino final dos resíduos gerados na atividade agrícola do bloco de rega. No caso dos resíduos 
das culturas, deve proceder-se à aplicação agronómica na própria exploração, através de trituração ou encaminhar para a Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) 
ou semelhante.

✓  Os beneficiários, no ato de inscrição, têm a obrigação de ceder todos os dados necessários para o preenchimento do sistema de registo do bloco de rega à entidade gestora do 
Perímetro, nomeadamente:
a. Áreas regadas;
b. Culturas praticadas;
c. Sistemas de rega utilizados;
d. Quantidade e períodos de aplicação de fertilizantes;
e. Quantidade e períodos de aplicação de pesticidas;
f. Gestão de resíduos agrícolas;
g. Candidatura a medidas de apoio ao desenvolvimento rural.
h. Áreas de compensação utilizadas e o respetivo número de exemplares;
i. Evidências da manutenção dos valores naturais identificados para a sua parcela.
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana

✓  Para além das medidas elencadas no código de boas práticas agrícolas, terá o beneficiário de ter em consideração as seguintes medidas:
a. As dotações de água, fertilizantes e pesticidas devem estar adaptadas às culturas e às características dos solos agrícolas em questão;
b. Adoção de práticas de conservação do solo nas zonas onde se verificam níveis mais elevados do potencial de erosão do solo e culturas permanentes nas zonas de maior declive;
c. Durante os períodos de águas altas (outubro-março) deve ser mínima a remobilização do solo, bem como a fertilização de fundo;
d. Manter o solo com cobertura vegetal durante o maior período possível;
e. Não contaminar valas, poços ou cursos de água com os excedentes das caldas dos tratamentos fitossanitários ou de lavagem de material de aplicação;
f. Devem ser mantidos, sempre que tecnicamente possível, os exemplares arbóreos existentes a compartimentar a paisagem, nomeadamente, junto aos caminhos e nos limites das 
propriedades;
g. Por forma a reduzir os efeitos de erosão devem ser minoradas as intervenções nos solos na época de elevada pluviosidade, bem como adaptar os sistemas de rega ao tipo de solo e 
classes de risco
de erosão;
h. Manter a maior cobertura possível sobre a superfície do solo, reduzindo as mobilizações ao mínimo indispensável;
i. Cumprir o legalmente estabelecido no que respeito ao domínio hídrico;
j. Selar as captações de água subterrânea existentes nas parcelas beneficiadas pelo perímetro de rega da Messejana;
k. Evitar o uso de fertilizantes e de pesticidas nas zonas mais sensíveis do ponto de vista ecológico e humano.
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana

✓  Os beneficiários terão de informar a entidade de tutela dos recursos hídricos (APA/ARH Alentejo) da efetiva selagem das suas captações de água, logo que lhes seja fornecida água 
proveniente do EFMA.

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

✓  Implementar as medidas minimizadoras de consumos de água constantes do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, nomeadamente:
a. Melhoria da qualidade dos projetos, que implica a obrigatoriedade dos projetos serem assinados por técnico credenciado;
b. Reconversão dos métodos e tecnologias de rega, através da substituição de métodos de rega por gravidade por métodos de rega que utilizem a água do modo mais eficiente 
possível;
c. Adequação dos volumes brutos de rega às necessidades hídricas das culturas, procedendo à medição das variáveis meteorológicas determinantes, e aplicando técnicas para 
determinação de oportunidade de rega com base em indicadores clima-solo-planta;
d. Redução dos volumes brutos de rega, utilizando um menor volume de água na rega por adequação da dotação de rega;
e. Na rega por aspersão proceder à instalação der sebes impeditivas da ação do vento sobre os aspersores e operando em períodos de menor velocidade do vento;
f. Na rega localizada efetuar ações de manutenção de uniformidade e eficiência dos sistemas de rega localizada.
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana

✓  Na seleção das culturas a produzir, atender às respetivas exigências da água necessária para a sua concretização.

✓  Recorrer às boas práticas agrícolas usando os produtos fitofarmacêuticos corretos e só quando necessários, tendo em conta a sua toxicidade para a saúde humana e para o 
ambiente. Na aplicação dos fertilizantes devem ser tidos em conta os nutrientes existentes no solo (análise de solo), nas águas de rega, nos estrumes e chorumes, as necessidades das 
culturas a instalar (tipo de cultura, a época de produção e o ciclo cultural) e as épocas de aplicação dos adubos.

✓  Adotar técnicas culturais e de gestão da água corretas, a fim de reduzir as escorrências provenientes da rega para as linhas de água adjacentes.

✓  Implementar os métodos de rega mais adequados ao tipo de solo e ao declive da área do perímetro de rega, para evitar problemas erosivos.

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

✓  As obras para as travessias de linhas de água devem ser realizadas no período de menor caudal e tanto quanto o possível no menor espaço de tempo. O material deve ser 
encaminhado para a Unidade de Recirculação de Subprodutos de Alqueva (URSA) ou semelhante.

✓  Em caso de intervenção nas linhas de água, o beneficiário deve garantir a conservação da vegetação ribeirinha existente e seguir os procedimentos constantes no "Guia de 
Requalificação e Limpeza de Linhas de Água", Instituto da Água (Lisboa, julho de 2001).
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana

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

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

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

✓  Os beneficiários devem garantir a compatibilização das quercíneas (azinheiras e sobreiros) com as novas culturas de regadio a instalar. Se tal não lhes for possível, no âmbito da 
obtenção da necessária autorização para abate/arranque junto da entidade competente, os beneficiários terão a obrigatoriedade de compensar o número de exemplares a afetar 
(multiplicado de um fator de 1,25). Esta compensação poderá ser efetivada em áreas da responsabilidade dos beneficiários ou a disponibilizar pela entidade gestora, em terreno com 
condições edafo-climáticas adequadas. Será dada prioridade à beneficiação de áreas pré-existentes (i.e. adensamento). Nestes casos, deverá o beneficiário apresentar o respetivo 
projeto florestal de acompanhamento das quercíneas.

✓  Respeitar as indicações do ICNF relativamente a trabalhos noturnos, nomeadamente no que se refere à apanha de azeitona em olivais intensivos (deliberação de 25 de outubro de 
2019 do Conselho Diretivo do ICNF, disponível em https://www.icnf.pt/imprensa/colheitamecanicanoturnanosolivaissuperintensivos).
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana

✓  Nos casos em que na fase preparatória ou de construção da rede terciária se venha a identificar a eventual afetação de elementos patrimoniais (conforme planta ou de outro meio 
digital com a localização atualizada dos elementos patrimoniais), devem ser adotadas medidas de minimização específicas por parte  o respetivo promotor/beneficiário, de acordo com 
parecer da administração do Património Cultural, como o registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras.

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

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

✓  No contexto da necessária resposta aos impactes das alterações climáticas devem ser progressivamente implementadas medidas de mitigação (através da redução de emissões de 
GEE e a promoção de sequestro de carbono) e medidas de adaptação aos impactes, através do cumprimento das boas práticas agrícolas.
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Fonte: Adaptado da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) do Circuito Hidráulico de Ligação à Albufeira do Monte da Rocha e do Bloco de Rega da Messejana

✓  No que respeita às medidas de adaptação às alterações climáticas estas passam, sobretudo, pela própria gestão das culturas e das práticas agrícolas. Assim, a par da introdução ou 
melhoria do regadio que, por si só, constitui já uma medida de adaptação, devem ainda ser consideradas as seguintes medidas:
a. Ponderar alterar a calendarização das operações culturais, por exemplo antecipando a data da sementeira ou plantação;
b. Implementar tecnologias que permitam o armazenamento da água da chuva e a conservação da água no solo;
c. Utilizar pastagens que privilegiem a consociação de diversas espécies.

✓  Promover a manutenção de regadios sustentáveis (com recurso a tecnologias mais eficientes, dando prioridade nomeadamente aos sistemas de rega gota-a-gota em detrimento 
de outros métodos menos eficientes) por forma a evitar consumos excessivos de água e a erosão dos solos.

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

✓  Utilizar preferencialmente as culturas melhor adaptadas ao clima mediterrânico tendo ainda em conta as variedades com melhor adaptação às mudanças do clima e aos eventos 
extremos. Neste âmbito, deve ser acautelada a exigência da água necessária para as culturas a adotar.

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