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Estudo de Impacte Ambiental (Relatório Síntese) NNAIA - 897  

 
Barragem da Patameira 

 
Designação 

 
Isaurindo Oliveira (Eng.º Agrónomo); Antónia Pires (Economista); 
Albertina Raposo (Zootécnica); Florival Baioa Monteiro (Arqueólogo); 
António Leitão (Geólogo); Naturibérica (Fauna e Flora) 

 
Equipa técnica 

 
Decreto-lei 69/2000, de 3 de maio 

 
Enquadramento 

Legal 
 
A barragem localiza-se na Herdade da Patameira, freguesia de S. 
Gregório, concelho de Arraiolos. 
 

 
Localização 

 

 
O projeto visa construir uma estrutura de armazenamento de águas 
pluviais durante o período de inverno, destinada na sua totalidade à 
rega durante o período de primavera/verão, de 50 ha de culturas do 
tipo vinha para vinho. 

 
Finalidade 

 
A barragem será construída numa pequena linha de água sem nome, 
afluente da margem esquerda da ribeira da Pigeira, que por sua vez é 
afluente da margem esquerda da Ribeira de Tera que conflui, a 
montante do Açude do Gameiro, com a Ribeira da Raia (Sorraia-Tejo). 
 
Cota do coroamento…. 229,15m 
Cota do NPA …. 226,50 m 
Cota do NMC … 227,64 m 
Altura da barragem…. 10,14 m 
Desenvolvimento do coroamento …. 261,70 m 
Revestimento do talude a montante …. “rip-rap” 
Revestimento do talude a jusante …. vegetal 
Inclinação dos paramentos a montante …. 1:3 
Inclinação dos paramentos a jusante …. 1:2,5 
Volume total de armazenamento …. 265553 m³ 
Volume útil (NPA) …. 245228 m³ 
Volume morto…. 20 325 m³ 
Área Inundada …. 11,11 ha 
Área regada …. 50 ha 

 
Características do 

projeto 

 
Descritor património arquitetónico e arqueológico 

 
 

 
O descritor refere o estudo arqueológico da zona abrangida pelo projeto, 
remetido por anexo. 
 
Não foram referenciados sítios arqueológicos na Herdade da Patameira. 

 
Caracterização da 

situação de 
referência 

 
 
Durante a fase de construção, não são expectáveis impactes dignos de 
registo por não terem sido referenciados quaisquer vestígios 
arqueológicos na zona em estudo. 

 
Identificação de 

impactes 

 
Acompanhamento de todas as obras de movimentações de solos por 
parte de um arqueólogo e facultar-lhe o cronograma das obras. 

 
Medidas de 

minimização 
  

Anotações 
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Resumo Não Técnico 
 
Na zona de implementação do projeto não foi referenciado qualquer 
património arqueológico. 
  
Acompanhamento de todas as obras de movimentações de solos por 
parte de um arqueólogo e facultar-lhe o cronograma das obras. 

 
Património 

arquitetónico e 
arqueológico 

 
 
Relatório da Consulta Pública 
 
Não se aplica. O procedimento foi ENCERRADO a 17 de fevereiro de 2003. 

 
Período 

  
Pareceres 

  
Conteúdos 

 
 
Parecer da Comissão de Avaliação 
 
 

 
Entidades e 

representantes 
 
A CA considerou necessário solicitar elementos adicionais ao EIA, sem 
os quais não é possível avaliar a conformidade do EIA. Não foram 
remetidos os elementos, e a CA solicitou o encerramento do 
procedimento de AIA. 

 
Conteúdos 

 
 
Declaração de Impacte Ambiental 
 
Não se aplica. O procedimento foi ENCERRADO a 17 de fevereiro de 2003. 

 
Conteúdo 
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