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MINISTÉRIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Projecto "Aproveitamento Hidroeléctrico de Palhais" em fase
de Estudo Prévio

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) relativa ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do projecto
"Aproveitamento Hidroeléctrico de Palhais", em fase de estudo prévio, emito
declaração de impacte ambiental (DIA) favorável condicionada ao cumprimento das
medidas de minimização e planos de monitorização mencionados em anexo.

2. As medidas de minimização devem ser incluídas no caderno de encargos e nos
contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos
da construção do Projecto.

3. Devem ser consideradas as recomendações efectuadas no Parecer da Comissão
de Avaliação (CA) e os aspectos analisados no âmbito da Consulta Pública, que foram
contempladas no respectivo Relatório e adequadamente incorporadas no Parecer da
CA.

4. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução com esta DDIA deve ser
efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos do Artigo 28° do Decreto-Lei n.o
69/2000, de 3 de Maio, previamente à emissão, pela entidade competente, da
autorização do Projecto de Execução.

5. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor,
nomeadamente à Portaria n.o 330/2001, de 2 de Abril e devem ser entregues à
Autoridade de AIA.

9 de Dezembro de 2004

o Secretário de Estado Adjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do

Território
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"Aproveitamento Hidroeléctrico de Palhais"

(Estudo Prévio)

1. Atendendo à informação do Instituto Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação
(INETI) relativa à neotéctonica, nomeadamente no que se refere à proximidade do
Projecto a diversas falhas tectónicas, será necessário, aquando da apresentação do
RECAPE, contemplar esta informação na análise de risco de rotura da Barragem e aplicar,
em fase de projecto de execução, as medidas de construção e estrutura da Barragem

adequadas.

As medidas a seguir discriminadas devem ser pormenorizadas e indicadas as metodologias
para a sua realização.

Fase Antes da Construção:

1. Aquando da elaboração do projecto do Ramal de Interligação, ponderar muito bem o local
de instalação dos postes, de modo a afastá-Ios do moinho identificado e evitar dois dos
três atravessamentos de linhas de água, bem como locais onde é necessário o abate de
espécies arbóreas e a utilização de zonas de cumeada.

2. Desenvolver uma calendarização pormenorizada da obra, por forma a tirar partido, sempre
que possível, das épocas do ano mais adequadas à execução dos diferentes trabalhos.

3. As obras no leito da ribeira da Sertã deverão decorrer no período de estiagem,
principalmente o desvio da ribeira.

4. A execução dos trabalhos deverá ser planeada de modo a assegurar o enchimento da
albufeira com as primeiras chuvas de Outono, de modo a permitir o refúgio das
populações da herpetofauna em cotas mais elevadas.

5. Planear a obra de modo a esta se desenvolver de forma continuada (centralizando as
operações num só local) e o processo de abandono do foco de operações ser
acompanhado da recolha de todo o material sobrante (a depositar em local adequado).

6. Efectuar visitas antes da obra para identificar as zonas de trabalho e as zonas sensíveis a
salvaguardar, balizando as mesmas. Realça-se a necessidade de identificar os troços da
ribeira a intervir, por forma a reduzir ao mínimo indispensável as afectações específicas
sobre o bosque ribeirinho.

7. Efectuar acções de formação/educação com os encarregados e operários, por forma a
preparar os agentes directos das intervenções para a minimização dos efeitos negativos
decorrentes das actividades da obra.

8. Fomentar, sempre que possível, o recrutamento de mão-de-obra local.

9. Se houver alguma alteração à área do Projecto ou às características fundamentais do
próprio, deverá ser efectuado o correspondente acompanhamento arqueológico.

10. Efectuar o levantamento e registo dos sítios de interesse etnográfico afectados
directamente -Cabeço Fundeiro 1, Cabeço Fundeiro 2 e Portela do Fojo 1. Esta tarefa
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consiste na elaboração de um dossier onde conste documentação gráfica, fotográfica e
memória descritiva das ocorrências directamente afectadas, designadamente: registo
fotográfico dos moinhos e componentes associadas, levantamento topográfico e
arquitectónico de planta e alçados das construções e memória descritiva breve sobre os
edifícios e eventuais vestígios do sistema hidráulico.

Fase de Construção

Gerais

11. A fiscalização da fase de construção deverá possuir os recursos e meios necessários para
assegurar o cumprimento das regras e condicionantes ambientais, sendo a obra também
acompanhada por técnicos da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Centro.

12. Adoptar as medidas necessárias nos locais de obra e nas zonas do estaleiro que
assegurem a não contaminação dos solos e linhas de água por substâncias poluentes,
nomeadamente através da implementação de um sistema de drenagem adequado.

13. Reduzir ao mínimo as áreas impermeabilizadas.

14. Minimizar a libertação de poeiras, mediante a limpeza e a eventual aspersão cíclica dos
acessos aos locais de obra e zonas do estaleiro, principalmente no período estio.

15. Relativamente à perturbação causada pela utilização de explosivos, reduzir as cargas ao
mínimo necessário.

16. Durante a construção, deverá ser imposta e fiscalizada a adopção de medidas de
prevenção de acidentes de trabalho, segundo as normas oficiais vigentes e conforme
explicitado no Plano de Segurança e Saúde das empreitadas.

17. Realizar uma curta campanha de prospecção arqueológica na margem esquerda da
Ribeira em área que será submersa pelas águas da albufeira, no âmbito do
acompanhamento da obra, após a abertura de caminhos de acesso à zona do açude,
previstos para essa mesma margem.

Desmatação e movimentação de terras

18. Restringir as intervenções (remoção do coberto vegetal, movimentação de terras, etc.) às
áreas estritamente necessárias.

19. A zona da futura albufeira deverá ser convenientemente desmatada, por forma a evitar a
entrada indesejável de nutrientes no sistema aquático, com a decomposição do material

vegetal.

20. Todos os elementos arbóreo-arbustivos bem constituídos, cuja remoção não possa ser
evitada, durante a construção do Projecto, deverão ser arrancados com os devidos
cuidados e armazenados em perfeitas condições de solo e humidade, por forma a tornar
possível a sua reutilização em locais a definir na futura recuperação e integração
paisagística da obra.

21. Efectuar a decapagem e recolha das camadas de solo e 0 seu armazenamento adequado
em camadas, para posterior utilização e recobrimento das zonas consideradas passíveis
de recuperação.

22. Salvaguardar os núcleos de vegetação mais bem desenvolvidos.

23. Durante a execução das obras e enquanto se processarem trabalhos de movimentação de
terras -operações de desmatação, raspagem e escavação dos ní,!eis de solo -assegurar
o acompanhamento das obras por um arqueólogo. O acompanhamento arqueológico
deverá ser efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, no caso das acções
inerentes à realização do Projecto não serem sequenciais mas sim simultâneas, incidindo
especialmente sobre:
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ii.

iii.

iv.

v.

a abertura de novos caminhos e alargamento dos já existentes;-

a escolha e preparação do local para a instalação do estaleiro Uá que, na
actual fase de estudo, não é possível definir uma área definitiva para a sua

instalação pelo que, consequentemente, não houve prospecção de um sítio em

particular);

a escolha dos locais de depósito e das escombreiras (a que se aplica

comentário equivalente ao apresentado para o estaleiro);

a intervenção na área de construção da Central Hidroeléctrica;

a preparação do local para instalação dos postes do Ramal de Interligação
à rede eléctrica nacional.

8

Acessos

24. Utilizar preferencialmente os caminhos e acessos existentes, mediante o eventual
melhoramento dos mesmos.

25. Na definição dos acessos, provisórios ou definitivos, deverão ser consideradas as
questões ambientais (nomeadamente, a preservação do coberto vegetal, as zonas de
máxima infiltração, as zonas de maior erosão e as áreas de Reserva Ecológica Nacional e
Reserva Agrícola Nacional).

26. Na construção dos novos caminhos, procurar afectar zonas sem cobertura vegetal ou com
cobertura vegetal de menor valor, ou seja, zonas arborizadas com pinheiro ou eucalipto,
evitando zonas de máxima infiltração e zonas de maior erosão (integradas na Reserva
Ecológica Nacional -REN) e áreas da Reserva Agrrcola Nacional (RAN).

27. Na construção da estrada de acesso à Barragem, bem como na de acesso à Central,
deverão ser adoptadas medidas que impeçam que os materiais escavados e os taludes
(das estradas) do lado da ribeira, afectem e/ou estrangulem o leito desta.

28. As estradas e caminhos que não sejam exclusivos da obra, deverão ser mantidos em boas
condições de utilização.

29. Restabelecer as eventuais zonas de acessos intersectadas pela conduta forçada.

30. Manter limpos e com boas condições de drenagem todos os acessos utilizados.

Operação e movimentacão de máQuinas e veículos da obra

31. Restringir a circulação de verculos e máquinas de obra e os movimentos de pessoal a
percursos bem definidos e assinalados, por forma a minimizar as interferências nas zonas
circundantes.

32. Os equipamentos e verculos utilizados deverão manter operacionais os respectivos
sistemas de redução de rurdo, de modo a que os nrveis de emissão previstos pelos
respectivos construtores sejam respeitados.

33. Vigiar o manobramento das máquinas de grande envergadura que irão rasgar o caminho
até à zona da Barragem, de modo a não danificarem a Ponte da Rolã. Em qualquer
circunstância, será aconselhável que a resistência e segurança estrutural da ponte sejam
previamente avaliadas por um engenheiro civil no pressuposto de que poderá haver
passagem de máquinas pesadas pelo local.

Estaleiro

34. Localizar os estaleiros na zona prevista no Estudo de Impacte Ambiental (ElA) ou em
zonas pouco revestidas de coberto vegetal e/ou ocupadas por unidades florrsticas de
baixo valor conservacionista (ruderais, áreas recentemente ardidas, com pinhal ou
eucaliptal ou colonizadas por matos). Esta localização deverá evitar ainda áreas
pertencentes à REN e à RAN.
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35. A alteração das áreas de estaleiro, mediante indicação do Empreiteiro, fica sujeita a prévia
autorização pelo Instituto do Ambiente (IA), como autoridade de AIA.

Escombro e outros resíduos de obra

36. Relocalizar a escombreira proposta próximo e a jusante da Barragem.

37. A localização das áreas para deposição temporária ou definitiva de materiais deverá ficar
sujeita a aprovação em fase de RECAPE.

38. Reduzir ao mínimo as áreas a ocupar por escombreiras.

39. As zonas de escombreira deverão localizar-se em zonas de habitats degradados ou com
menor valor florístico e faunístico, nomeadamente em zonas de matos.

40. As escombreiras deverão ser devidamente seladas e tratadas superficialmente, com
recobrimento por terra vegetal e plantação com espécies botânicas adaptadas, por forma
a assegurar a integração paisagística do local.

41. Efectuar a deposição dos materiais mais finos em zonas menos sujeitas à acção do vento.

42. Dotar a empreitada de um plano de gestão de resíduos, por forma a dar o destino
adequado a todos os resíduos, nomeadamente, madeiras, ferros e armaduras, betões,
entre outros.

43. Interditar o lançamento de materiais, resíduos ou efluentes no terreno (nomeadamente nos
taludes e respectivas linhas de água), para além das zonas previamente definidas para os
devidos efeitos.

44. Implementar um plano de gestão dos efluentes da obra, que englobe a gestão das
máquinas e veículos, por forma a evitar o derrame e contaminação dos solos e linhas de

água.

45. As revisões e as mudanças de óleos e lubrificantes da maquinaria não deverão ser
realizadas no local de trabalho, mas sim em local apropriado, previsivelmente em oficina.
Os óleos usados recolhidos deverão ter um destino final devidamente autorizado, sendo
proibida a descarga dos mesmos no solo ou em linhas de água.

Barragem

46. Instalar um sistema eficaz, que assegure a transposição da barragem de Palhais pelas
espécies piscícolas presentes, essencialmente da família Cyprinidae, tentando não
provocar desequilíbrios nas populações de montante e jusante.

47. Equacionar, com base em estudos realizados sobre passagens de peixes e em
metodologias propostas pelo Instituto da Conservação da Natureza (ICN), a localização e
concepção da passagem de peixes, por forma a dificultar a sua utilização por espécies
predadoras, como por exemplo a lontra. A título de exemplo, deverá ser consultada a
publicação de Wildman, L.; Parasiewicz, P.; Katopodis, C. & Dumont, U., An Illustrative
Handbook on Nature-Like Fishways -Summarized Version (www.amrivers.org), referida
pelo ICN.

48. O dispositivo de passagem para peixes, caso se opte pelo descrito no ElA (desde que não
exista alternativa e tal seja devidamente justificado) deverá:

i. possibilitar o acesso em condições de segurança, para fiscalização e manutenção, a
todas as bacias;

ii. possibilitar o impedimento, quando necessário, da entrada de água no interior do
dispositivo, de forma a facilitar as operações de manutenção e fiscalização;

iii. permitir a realização, sempre que necessária, da limpeza das bacias;
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iv. permitir o controlo por comportas da abertura dos orifícios previstos no troço a
montante do paredão (cujo fecho deverá depender do nível de água na albufeira),
demonstrando o seu funcionamento no respectivo projecto.

49. Assegurar, para jusante da barragem, a existência de um adequado regime de caudais
ecológicos, recorrendo à instalação de um dispositivo adequado.

50. Apesar da dimensão relativamente reduzida da albufeira e do seu funcionamento, com
pequenos tempos de retenção, tornarem o sistema pouco favorável à expansão de
espécies exóticas, em particular a perca sol, deverá ser controlada a introdução destes
taxa, considerados como invasores. Existindo a probabilidade da perca sol (e também do
achigã) ocorrer já no troço que será inundado, deverá ser ponderada a realização de uma
campanha de remoção da espécie durante o enchimento da futura albufeira de Palhais,
tentando eliminá-la daquele corpo de água e reduzindo, consequentemente, a
possibilidade da mesma aparecer em troços mais a montante da ribeira da Sertã.

51. Instalar um medidor do caudal descarregado através do orifício de descarga do caudal
ecológico, com registo em tempo real, e instalar uma escala na escada de peixes a fim de
permitir confirmar o valor do caudal descarregado através deste dispositivo.

Central

52. O projecto do edifício da Central deverá respeitar a volumetria e revestimento exterior
tradicionais da região, de modo a permitir o seu melhor enquadramento na paisagem. O
edifício deverá ainda ser alvo de um projecto de arranjos exteriores adequado, tendo em
conta a envolvente e usando apenas as espécies vegetais presentes no local.

53. Implementar barreiras sonoras na envolvente da Central, recorrendo à plantação de
cortinas vegetais.

Circuito Hidráulico

54. A conduta forçada deverá ter um revestimento baço e de cor escura, para que não seja
perceptível à distância.

Ramal de Interligacão

55. Evitar, ao máximo, o abate de árvores.

56. Os postes a colocar no terreno deverão ser os adequados à instalação em zonas em que
a presença de aves de grande porte é frequente.

57. O espaçamento entre os cabos eléctricos deverá ser o maior possível, para uma linha de
média tensão, de modo a evitar a electrocussão dos exemplares avifaunísticos de maior

envergadura.

58. Colocar dispositivos que impeçam que o poste seja utilizado como poiso para aves, em
particular junto à passagem dos condutores e dos elementos de terra.

59. Colocar sinalização adequada nos cabos para que estes se tornem facilmente visíveis e
que possam, assim, ser evitados pelas aves.

Recuperação das zonas intervencionadas

60. Repor as condições naturais e preservar os valores paisagísticos no local da obra.

61. Remover o estaleiro, instalações auxiliares e equipamentos/parque de máquinas
associados à construção do empreendimento e efectuar a recuperação ambiental das
respectivas áreas ocupadas.

62. Remover todos os materiais impermeabilizantes e entulho depositados no solo, deixando o
terreno limpo para que a vegetação natural possa recuperar.

63. Restabelecer as circulações existentes, de pessoas e animais que, eventualmente,
venham a ser afectadas pela execução da obra.
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64. Restabelecer a situação actual dos caminhos provisórios (somente utilizados na obra), por
forma a reduzir o impacte destas vias sobre a paisagem e sobre a flora e fauna existente.

65. Os arranjos exteriores deverão ser executados com o mínimo recurso a meios
mecanizados.

66. A zona do estaleiro e dos depósitos e escombreiras deverão ser recobertos com terra
vegetal, para permitir a regeneração e fixação da vegetação natural.

67. Recuperar as zonas de escavações e aterros; efectuando a estabilização e revestimento
dos taludes através da reposição do coberto vegetal preexistente ou a promoção de novo
coberto recorrendo a plantações e a hidro-sementeiras, com espécies vegetais
autóctones.

68. Na recuperação das áreas afectadas, nomeadamente a superfície desnudada resultante
das operações de escavação e decapagem, dever-se-á, nos primeiros tempos e após a
reposição da terra vegetal decapada, recorrer a espécies herbáceas para a recuperação
das zonas onde a camada de solo seja incipiente ou onde este se apresente mais instável.

69. A hidro-sementeira deverá ser composta por uma mistura de sementes de plantas
herbáceas e de plantas arbustivas, recorrendo a espécies autóctones, ou, caso estas não
se encontrem no mercado, espécies já utilizadas na região e que, reconhecidamente, não
apresentem problemas de competição com as espécies locais, nem um carácter invasivo.

70. Nos trabalhos de recuperação onde se preveja a plantação de elementos arbóreo e
arbustivos, deverá recorrer-se, preferencialmente, aos exemplares preservados no
momento da construção, ou às espécies que constituem o elenco fiorístico potencial desta
região. Deverá ainda ser tido em conta o estágio sucessional em que se encontra a área,
em termos de colonização, assim como as condições de solo (estabilidade) e os níveis de
humidade existentes. Estes factores são decisivos na viabilização posterior destas

colonizações.

71. A replantação de exemplares arbóreo-arbustivos exige condições de solo especiais. As
recolonizações vegetativas deverão integrar, sempre que possível, solos iguais ou afins
aos existentes antes da obra, a fim de garantir uma colonização mais rápida e eficaz, com
menores custos. Para tal deverão ser utilizadas as camadas de solo retiradas e
armazenadas aquando da decapagem do solo.

72. Em particular para a unidade de vegetação de maior valor conservacionista e habitacional
afectada pelo Projecto -o bosque ribeirinho -deverá, na zona da futura albufeira, se
proceder à rápida reposição do coberto arbóreo através da plantação "à cova" de A/nus
g/utinosa, Sa/ix atrocinerea, Sa/ix a/ba ssp. vite/ina e Sa/ix sa/vifo/ia spp. sa/vifo/ia, na zona
imediatamente acima do nível de pleno armazenamento da albufeira de Palhais. Esta
plantação, a concretizar em faixas não contínuas, deverá ser realizada, preferencialmente,
nas zonas que apresentem um menor declive. Deverá ainda ser efectuada a integração
paisagística da zona interníveis, através da plantação de espécies adequadas.

73. A recuperação da vegetação ribeirrinha deverá proporcionar algum ensombramento e
abrigos subaquáticos (através da existência de raízes submersas e da eventual imersão
de pedras de grande dimensão ao longo das margens).

74. O planeamento das acções de recuperação da vegetação deverá ser apresentado em fase
de RECAPE através de um plano de recuperação e integração paisagística.

Fase de Exploração

75. Garantir o valor de caudal ecológico estabelecido no ElA, de 270 I/s e, paralelamente,
implementar um programa de monitorização dos ec05sistemas aquáticos. De acordo com
os resultados da monitorização, deverá ser equacionada a necessidade de modificar o
regime de caudais ecológicos.

7



.

Jorge Moreira da kva
, , Secretário de Estado Adjunto

MINI STERIO DO AMBIENTE E ORDENAMENTO DO TERRlTOR~ Ministro do Ambiente

Gabinete do Secretdrio de Estado Adjunto e do Ordenamento do Territorl~

76. Qualquer esvaziamento da albufeira de Palhais (necessariamente como resultado de
condições excepcionais) deverá decorrer apenas após a verificação de inexistência de
estratificação vertical da massa de água.

77. O esgoto dos efluentes provenientes do edifício da Central Hidroeléctrica e Subestação
deverão ter como destino uma fossa séptica, devidamente tratada, que periodicamente
será limpa por empresas devidamente licenciadas e encaminhado para destino final
adequado.

78. O acompanhamento do funcionamento da Barragem durante o seu período de vida útil,
baseado em permanente observação visual e em monitorização adequada,
nomeadamente nos termos do plano de observação e do respectivo sistema de
observação (Decreto-Lei n.o 11/90), deverá assegurar a detecção atempada de qualquer
anomalia, permitindo desencadear desde logo as medidas de reparação/prevenção/alerta
que tal situação possa exigir.

Os planos de monitorização devem ser desenvolvidos no RECAPE tendo em consideração as
directrizes apresentadas.

Plano de monitorização da flora e paisag~~

1. Verificar a evolução da vegetação nas zonas onde se prevê a reposição/recuperação das
condições ecológicas e paisagísticas que existiam antes da construção do Projecto, ou a
sua eventual melhoria, nomeadamente as zonas de estaleiro, acessos utilizados, zonas
circundantes da Central, da Barragem e faixa interníveis, do Circuito Hidráulico e do
Ramal de Interligação.

2. Amostrar as áreas afectadas pela obra e alvo de recuperação, bem como as zonas
adjacentes e as eventuais áreas com espécies de interesse conservacionísta.

3. Verificar o cumprimento das medidas de minimização durante a fase de construção e
propor, eventualmente, a implementação de outras que se considere adequadas.

4. Verificar a recuperação da vegetação após a construção, prolongando o Plano durante um
período de 3 anos após a instalação do Projecto.

5. Apresentar os relatórios de monitorização:

no final da construção;

com uma periodicidade anual durante a fase de funcionamento.

Plano de monitorização da avifauna

1. Após a instalação do Ramal de Interligação à rede eléctrica nacional, monitorizar a
eficácia das soluções adoptadas para minimizar as possibilidades de electrocussão e de
colisão de aves com esta estrutura.

2. Durante a época de dispersão dos juvenis, ou seja de Junho a Setembro, deverá ser
percorrida a extensão da linha para detectar se existem aves mortas devido à presença
desta.

3. Analisar os resultados, tendo por base parâmetros como a taxa de remoção de cadáveres
do local, e apreciar os mesmos à luz dos dados obtidos na situação de referência (ElA).

4. Desenvolver este plano durante a construção e nos dois primeiros anos de exploração,
ponderando-se, no final deste período, a eventual necessidade de se prosseguirem as
acções de monitorização.
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5.

6.

Caso se detectem troços onde haja uma significativa mortalidade de aves de grande porte,
deverão ser analisadas e desenvolvidas as medidas necessárias para a sua correcção.

Apresentar os relatórios de monitorização com uma periodicidade anual.

~~an-~~ monitorização da mamofau-na

1.

2.

3.

4.

Nesta comunidade, e tendo em conta as espécies presentes na área estudada e a
influência potencial do Projecto, deverá ser dada uma atenção particular à lontra.

A monitorização deverá centrar-se na determinação da utilização da zona de influência do

empreendimento e zonas adjacentes pela lontra.

O Plano deverá ser realizado durante a construção e nos anos iniciais de funcionamento

do empreendimento. No final deste período, deverá ser ponderada a eventual necessidade
de se prosseguirem as acções de monitorização.

Os relatórios de monitorização devem ser entregues com uma periodicidade anual.

1. Avaliar a eficácia do regime de caudais ecológicos implementado, bem como a eficácia do
dispositivo de transposição de peixes.

O Plano deverá ser implementado durante três anos ao fim dos quais será efectuada uma
reavaliação da eficácia do regime de caudais ecológicos estabelecido. Esta reavaliação
deverá ser novamente feita em 2015, data em que, de acordo com a Directiva Quadro da
Água, deverá ser atingido o bom estado ecológico das massas de água.

3. Iniciar o Plano logo após a entrada em funcionamento do aproveitamento, sendo
efectuada uma caracterização prévia da situação de referência, que corresponde ao
estado do ecossistema aquático, antes do início da construção.

4. Este programa deverá incluir os macroinvertebrados e a ictiofauna. A amostragem destes
elementos biológicos deverá ser realizada de acordo com os métodos definidos pelo
Instituto da Água (INAG), no âmbito da Directiva Quadro da Água.

5. De acordo com os resultados da monitorização deverá ser equacionada a necessidade de
modificar o regime de caudais ecológicos. Caso não se disponha, passados três anos da
entrada em funcionamento do Aproveitamento, de resultados correspondentes a três anos
de monitorização, o regime de caudais ecológicos passa a ser o definido no âmbito do
Plano Nacional da Água.

6. Apresentar os relatórios de monitorização:

após a monitorização antes da construção;

com uma periodicidade anual durante a fase de funcionamento.

Comunidade piscícola

7. Monitorizar a comunidade piscícola do troço. final da ribeira da Sertã antes da construção
(situação de referência) e durante os anos iniciais de funcionamento do Projecto.

8. Verificar a evolução da comunidade (composição, abundância relativa e índices de
condição) durante o funcionamento do Projecto, em particular na albufeira e no troço entre
a barragem de Palhais e a restituição.

9. Para além da amostragem directa (e.g., através de pesca eléctrica), a comunidade
piscícola poderá ser monitorizada por métodos indirectos, em particular através da
entrevista a pescadores que exerçam a pesca na área de influência do empreendimento
(Dias et al., 2000).
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Macroinvertebrados bentónicos

10. Monitorizar a comunidade de macroinvertebrados da ribeira da Sertã antes da construção
(situação de referência) e durante os primeiros anos de funcionamento do
empreendimento, em particular no troço fluvial compreendido entre a barragem e a
restituição e entre esta e a albufeira de Castelo do Bode.

11. Esta informação poderá ser utilizada, não apenas na avaliação da estrutura e composição
da comunidade mas sobretudo na determinação de índices bióticos de qualidade da água,
tal como o BMWP' (Alba- Tercedor, J e Sanchez-Ortega, A (1988). Un método rápido y
simple para evaluar Ia calidad biológica de Ias águas corrientes basado en el de Hellawell.
Limnética 1: 234-246).

Plano de monitorização dos recursos hídricos superficiais

Quantidade

1. Instalar e explorar um sistema de medição de caudais afluentes e descarregados na
Barragem, bem como dos caudais turbinados na Central.

2. Processar a informação do referido sistema diariamente e comunicar os resultados, com a
periodicidade indicada no Alvará.

3. A barragem terá de ser ainda dotada de um plano de observação e do respectivo sistema
de observação que, entre outros aspectos, previne cenários de eventual rotura e efeitos
associadas sobre as comunidades utilizadoras do corredor fluvial.

4. Os relatórios de monitorização deverão ser entregues com uma periodicidade de anual.

Qualidade

1. Embora não se preveja que a existência e o funcionamento do Aproveitamento alterem a
qualidade da água na zona de influência do mesmo, tendo em conta a proximidade da
albufeira de Castelo do Bode e a utilização da água aí armazenada para abastecimento
humano, deverá ser monitorizada a qualidade da água a montante e na albufeira de
Palhais e a jusante da restituição, por forma a avaliar o efeito real do Aproveitamentonaquele descritor. .

2. Monitorizar pelo menos os parâmetros temperatura da água, o oxigénio dissolvido e a
carência química de oxigénio.

3. Apresentar os relatórios de monitorização com uma periodicidade anual.

1.

2.

Monitorizar o nível piezométrico do poço, durante a fase de construção do túnel, por forma
a controlar atempadamente qualquer alteração que possa levar à diminuição ou
inviabilização do uso do mesmo.

Uma vez que o nível freático pode apresentar variação sazonal, é importante o seu
conhecimento, quer em período de "águas altas", quer em época de estiagem.

Apresentar os relatórios de monitorização durante a fase de construção.3.

Plano de monitorização do ruído

1. Efectuar medições do nível de ruído no exterior da Central Hidroeléctrica, quando esta se
encontrar em funcionamento a plena carga, de modo a ajuizar se o isolamento acústico do
equipamento e a barreira envolvente do próprio edifício são adequados e suficientes, ou
se há necessidade de adoptar medidas complementares de atenuação do ruído.

Apresentar os relatórios de monitorização após cada campanha de medição do ruído.
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