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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

Identificação 

Designação do Projecto: Aproveitamento Hidroeléctrico de Palhais 

Tipologia de Projecto: Barragem e Energia Fase em que se encontra 
o Projecto: Projecto de Execução 

Localização: Ribeira da Sertã; Distrito de Castelo Branco, concelho da Sertã, freguesias de 
Cernache de Bonjardim, Palhais e Sertã 

Proponente: Hidroerg, Projectos Energéticos, Lda. 

Entidade licenciadora: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 22 de Abril de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada 

 

Condicionantes: 

1. Entregar à Autoridade de AIA, para análise e emissão de parecer, antes do início 
da obra, os elementos a seguir mencionados, na presente DIA. 

2. Cumprir as medidas de minimização e os planos de monitorização, constantes na 
presente DIA. 

3. Informar a Autoridade de AIA do início da fase de construção, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto, 
devendo ser entregue a cronograma actualizado da obra. 

4. Qualquer alteração que venha a ser desenvolvida no presente projecto, e/ou na 
obra, terá de ser analisada e aprovada pela Autoridade de AIA. 

5. Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e de monitorização deverão 
ser entregues à Autoridade de AIA com a periodicidade proposta. 

6. Após a conclusão da fase de construção do Projecto e antes da entrada em 
funcionamento do mesmo, o Promotor deverá solicitar à Autoridade de AIA uma 
reunião de obra a fim de verificar a execução de todas as medidas contempladas 
na presente DIA relativas à fase de construção. 

 

Elementos a entregar à 
Autoridade de AIA antes 
do início da construção 

1. Planta de Condicionamentos reformulada onde figurem, para além dos elementos 
do Projecto e áreas de trabalho, as zonas sensíveis a salvaguardar ou a 
minimizar os impactes (áreas com interesse para a flora e fauna, ocorrências 
patrimoniais, captações de água, outras áreas condicionadas, etc.). 

2. Projecto de execução da linha eléctrica e demonstração do cumprimento das 
medidas de projecto. Deverá ser ainda acompanhado de um estudo 
complementar, contendo uma breve caracterização do ambiente afectado, dos 
principais impactes provocados e das medidas de minimização a implementar. 

3. Planta de Condicionamentos do corredor da linha eléctrica, com traçado da linha, 
apoios e áreas a salvaguardar. 

4. Projecto de execução dos acessos e demonstração do cumprimento das medidas 
de projecto. 

5. Reformulação da estimativa da movimentação de terras, de acordo com o 
projecto de execução dos acessos. 
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Outras Condições para licenciamento ou autorização do projecto: 
Medidas de minimização: 

Todas as medidas de minimização deverão ser cumpridas, sendo que as medidas de fase de projecto deverão ser 
integradas nos projectos de execução e as medidas para a fase de construção transpostas para o caderno de 
encargos e Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

Fase de Projecto 

Barragem 

1. Implementar o dispositivo de passagem para peixes previsto e aprovado pela Direcção Geral dos Recursos 
Florestais (DGRF). 

Central 

2. 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. 

Conduta forçada 

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

Acessos 

4. Deverão ser utilizados os caminhos e acessos existentes, mediante o seu eventual melhoramento. 

5. Na definição dos acessos, provisórios ou definitivos, deverão ser consideradas as questões ambientais, 
nomeadamente, procurar afectar zonas sem cobertura vegetal ou com cobertura vegetal de menor valor e evitar 
as zonas de máxima infiltração, as zonas de maior erosão e as áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN) e 
Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

6. Na construção dos acessos à Barragem e 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. Entre 
outras medidas, deverão ser utilizadas máquinas de terraplanagem de dimensão adequada à inclinação da 
encosta e construídos muros de gabiões nos locais onde se verificar maior instabilidade dos taludes executados. 

Linha Eléctrica 

7. O traçado da linha eléctrica deverá evitar a proximidade a povoações, realçando-se os cuidados a ter na 
chegada à subestação da Sertã, ocorrências patrimoniais, áreas de interesse florístico, áreas agrícolas e outras 
zonas identificadas com interesse em salvaguardar. 

8. Tendo em consideração a comunidade avifaunística existente, deverá ser ponderada a implementação das 
seguintes medidas: 

- colocar postes adequados à presença de aves de grande porte; 

- reduzir, o mais possível, o espaçamento entre os cabos eléctricos; 

- colocar dispositivos anti-poiso para aves, em particular junto à passagem dos condutores e dos elementos de 
terra; 

- colocar sinalização salva-pássaros nos troços de maior interesse para as aves. 

Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro(s) e áreas a intervencionar 

9. Implementar o Programa de Acompanhamento Ambiental da Obra apresentado, devendo ser entregues à 
Autoridade de AIA os respectivos relatórios de acompanhamento. 

10. Desenvolver uma calendarização pormenorizada da obra prevendo, se possível, a desmatação da albufeira fora 
da Primavera, a execução das obras da barragem após a época de reprodução das espécies piscícolas e o início 
do enchimento da albufeira com as chuvas de Outono. Esta calendarização deverá ser entregue à Autoridade de 
AIA, antes do início da obra. Caso não seja possível cumprir estes aspectos, deverá ser apresentada à 
Autoridade de AIA a devida justificação, para análise e emissão de parecer. 

11. Planear a obra, de modo a que esta se desenvolva de forma continuada, centralizando as operações num só 
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local, à excepção da construção do túnel que poderá ser efectuado em duas frentes. 

12. Não utilizar o acesso existente pela Ponte da Rolã. 

13. Efectuar visitas antes da obra para identificar as zonas de trabalho e as zonas sensíveis a salvaguardar, 
balizando as mesmas. Realça-se, nomeadamente, a necessidade de identificar e balizar os troços da ribeira a 
intervir, o traçado do túnel, os traçados dos acessos, área da barragem e a área da central. 

14. Restringir a circulação de veículos e máquinas de obra e os movimentos de pessoal a percursos bem definidos e 
assinalados. 

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

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

17. 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. 

18. Localizar o estaleiro na zona prevista. Caso sejam necessárias áreas de apoio adicionais, estas deverão ser 
implantadas em zonas pouco revestidas de coberto vegetal, ocupadas por unidades florísticas de baixo valor 
conservacionista (ruderais, áreas recentemente ardidas, com pinhal ou eucaliptal ou colonizadas por matos) e 
evitando áreas pertencentes à REN e à RAN. 

19. 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. 

20. Reduzir, ao mínimo indispensável, as áreas impermeabilizadas. 

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

22. Impedir a formação de poeiras, mediante a limpeza e a eventual aspersão cíclica dos acessos aos locais de obra 
e zonas do estaleiro, principalmente no período estio. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

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

24. 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. 

25. Todos os exemplares de sobreiro (Quercus suber), bem constituídos e com diâmetro à Altura do Peito (DAP) 
inferior a 10 cm, 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.  

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

27. Reduzir a utilização de explosivos ao mínimo necessário. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

28. Implementar o Plano de Controlo e Gestão de Resíduos e Efluentes apresentado. 

29. Previamente à deposição de materiais nas duas escombreiras localizadas na zona de albufeira (escombreiras 1 e 
2), deverá proceder-se à análise da composição química dos materiais a depositar, de forma a acautelar a 
eventual existência de substâncias que possam afectar a qualidade da água e prejudicar a ictiofauna, 
nomeadamente metais, em particular o cobre. 

30. Os materiais resultantes da construção dos novos acessos deverão ser depositados na escombreira 3, não 
deixando que estes sejam colocados no leito do rio. 

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

32. 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. 

33. As revisões e as mudanças de óleos e lubrificantes da maquinaria não deverão ser realizadas no local de 
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trabalho, mas sim em local apropriado, previsivelmente em oficina. Os óleos queimados recolhidos deverão ter 
um destino final que não seja a descarga directa no solo e em linhas de água. 

Barragem 

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

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

36. Na escala limnimétrica deverá ser assinalado, de forma bem visível, a cota 179, referente ao Nível mínimo de 
Exploração (NmE), de modo a que os serviços de fiscalização possam facilmente verificar o respeito pelo caudal 
ecológico. 

37. Deverá ser impedido que o dispositivo de passagem para peixes seja utilizado por espécies predadoras, como a 
lontra. 

38. 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. Esta campanha deverá ser realizada de acordo com os resultados relativos à 
monitorização da fase antes da construção e apresentada no primeiro relatório de monitorização, para que seja 
analisada e aprovada pela CA. 

Túnel 

39. Deverá ser equacionada uma medida compensatória para a eventualidade de haver a afectação do poço 
identificado, situado sobre o traçado do túnel. Esta questão deverá ser relacionada com os resultados do plano 
de monitorização proposto. 

Recuperação das zonas intervencionadas 

40. Implementar o Plano de Enquadramento e Recuperação Biofísica e Paisagística apresentado, tendo em 
consideração os aspectos a seguir mencionados, de modo a repor as condições naturais e preservar os valores 
paisagísticos no local da obra.  

41. Apresentar, antes do início das acções de recuperação da vegetação, cartografia com as áreas a serem alvo de 
sementeira e plantação, bem como o tipo de espécies a utilizar. 

42. Restabelecer as circulações existentes, de pessoas e animais que, eventualmente, venham a ser afectadas pela 
execução da obra. 

43. Remover o estaleiro, instalações auxiliares e equipamentos/parque de máquinas associados à obra, bem como 
todos os materiais impermeabilizantes e entulho depositados no solo, deixando o terreno limpo para que a 
vegetação natural possa recuperar. 

44. Repor a situação actual das zonas usadas para os caminhos provisórios. 

45. As escombreiras deverão ser devidamente seladas. Relativamente à escombreira 3 (próximo do acesso à 
Central) deverá ser recoberta por terra vegetal e plantadas espécies botânicas adaptadas, de forma a assegurar 
a integração paisagística do local. 

46. As áreas a recuperar, tais como estaleiro, áreas de apoio à obra, taludes e zonas de depósito, deverão ser 
recobertos com terra vegetal, para permitir a regeneração e fixação da vegetação natural. 

47. Na recuperação das áreas afectadas, nos casos em que a camada de solo seja incipiente ou onde este se 
apresente mais instável, dever-se-á, após a reposição da terra vegetal decapada, recorrer a sementeira de 
espécies herbáceas. 

48. 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. 

49. 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 
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o elenco florístico 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. 

50. 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 Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Salix alba ssp. vitelina e Salix salvifolia spp. 
salvifolia, 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. 

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

52. Deverá ser efectuado o acompanhamento da evolução da vegetação, após a implementação das medidas 
previstas, verificando a eficácia das mesmas ou a necessidade de implementar medidas adicionais. Estes 
aspectos deverão ser comunicados à Autoridade de AIA, em relatório próprio ou no âmbito da monitorização da 
flora e vegetação. 

Medidas específicas para a arqueologia 

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

54. 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.  

55. Durante a execução das obras e enquanto se processarem trabalhos de movimentação de terras – operações de 
desmatação, raspagem e escavação dos níveis 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: 

i. a abertura de novos caminhos e alargamento dos já existentes; 

ii. a escolha e preparação do local para a instalação do estaleiro (já 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); 

iii. a escolha dos locais de depósito e das escombreiras (a que se aplica comentário equivalente ao 
apresentado para o estaleiro); 

iv. a intervenção na área de construção da Central Hidroeléctrica; 

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

Fase de Exploração 

56. Garantir o valor de caudal ecológico estabelecido, de 270 l/s, realizando a sua monitorização. De acordo com os 
resultados da monitorização, deverá ser equacionada a necessidade de modificar o regime de caudais 
ecológicos. 

57. 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 e após 
autorização dos serviços com competências nos recursos hídricos e na ictiofauna. 

58. Os efluentes provenientes do edifício da Central Hidroeléctrica deverão ter como destino uma fossa séptica, 
devidamente tratada, e que, periodicamente, será limpa por empresas devidamente certificadas e encaminhado 
para destino final adequado. 

59. 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. 

60. Para comprovar a eficácia do isolamento acústico do equipamento da central, poderão ser promovidas medições 
do nível de ruído no exterior desta. 
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Fase de Desactivação 

61. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil destes aproveitamentos e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deverá o promotor, no último 
ano de exploração do Projecto, apresentar a solução futura de ocupação da área de implantação do 
Aproveitamento e projectos complementares. Assim, no caso de reformulação ou alteração do Projecto, sem 
prejuízo do quadro legal então em vigor, deverá ser apresentado um estudo das respectivas alterações referindo 
especificamente as acções a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a 
dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desactivação, deverá ser apresentado 
um plano de desactivação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

- solução final de requalificação da área de implantação do Projecto e projectos complementares, a qual 
deverá ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro 
legal então em vigor; 

- acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

- destino a dar a todos os elementos retirados; 

- definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

- plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 

De forma geral, todas as acções deverão obedecer às directrizes e condições identificadas no momento da 
aprovação do Projecto, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis 
no momento da sua elaboração. 

Programas de Monitorização 

Deverão ser implementados os planos de monitorização propostos, tendo em consideração os aspectos a seguir 
mencionados. Estes planos deverão prever medidas de minimização concretas, caso as monitorizações efectuadas 
venham a observar resultados negativos. 

Plano de Monitorização da Flora e Vegetação 

1. Objectivo: Acompanhar o desenvolvimento das comunidades florísticas existentes. 

2. Locais de amostragem: Áreas de Habitat 4030 – Charnecas secas e de Habitat 91E0 – Amial ripícola. 

3. Métodos de recolha de dados: Realização do levantamento florístico e determinação de valores de abundância e 
cobertura. 

4. Períodos e frequência de amostragem: Durante a fase de pré-construção e três primeiros anos da fase de 
exploração; na Primavera e no Outono. 

5. Análise de dados: Análise do comportamento das comunidades florísticas relativamente às pressões derivadas da 
obra, em particular na zona situada entre a barragem e a restituição de caudais. 

6. Relatórios: Um antes do início da obra e os restantes anuais. 

Plano de monitorização da avifauna 

1. Objectivo: Avaliação da mortalidade provocada pela presença da linha eléctrica. 

2. Locais de amostragem: Corredor da linha eléctrica. 

3. Métodos de recolha de dados: Prospecção de cadáveres – identificação da espécie, classe etária, indicadores 
externos de morte e características da linha no local de detecção. 

4. Períodos e frequência de amostragem: Quinzenais entre Junho e Setembro, durante os três primeiros anos de 
exploração. 

5. Análise de dados: Determinação da Taxa de Mortalidade Real, com base na correcção dos resultados obtidos.  

6. Relatórios: Anuais. 

Plano de Monitorização da Lontra 

1. Objectivo: Avaliação dos efeitos sobre a presença e utilização da espécie nos locais afectados pelo 
Aproveitamento. 
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2. Locais de amostragem: Ribeira da Sertã e ecossistemas ribeirinhos associados a montante da albufeira, na 
albufeira, trecho entre a barragem e a restituição de caudais, e jusante da restituição de caudais e montante da 
albufeira do Castelo do Bode. 

3. Métodos de recolha de dados: Pesquisa e identificação de latrinas e pegadas. 

4. Períodos e frequência de amostragem: Durante a fase de pré-construção, fase de construção e três primeiros 
anos da fase de exploração; Mensais entre Abril e Junho. 

5. Análise de dados: Determinação da presença/ausência de lontra e da intensidade de utilização da área de 
amostragem.  

6. Relatórios: Um antes do início da obra e os restantes anuais. 

Plano de Monitorização dos Ecossistemas Aquáticos 

1. Objectivo: Avaliação da eficácia do regime de caudais ecológicos implementado e do dispositivo de transposição 
de peixes. 

2. Relatórios: Um antes do início da obra e os restantes anuais. 

Comunidade piscícola 

3. Locais de amostragem: Ribeira da Sertã a montante da albufeira, na albufeira, trecho entre a barragem e a 
restituição de caudais, e jusante da restituição de caudais e montante da albufeira do Castelo do Bode. 

4. Métodos de recolha de dados: Pesca eléctrica ou utilização de redes de emalhar, no caso da amostragem na 
albufeira; Na fase de exploração, recorrer à marcação dos exemplares capturados (distinta a jusante e a montante 
da barragem). 

5. Períodos e frequência de amostragem: Durante a fase de pré-construção e três primeiros anos da fase de 
exploração; Anual em Maio. 

6. Análise de dados: Determinação da captura por unidade de esforço, avaliação da estrutura e estado populacional 
das espécies, e determinação do índice de integridade biótica e índice de avaliação da qualidade ecológica. 

Comunidade de macroinvertebrados bentónicos 

7. Locais de amostragem: Ribeira da Sertã a montante da albufeira, trecho entre a barragem e a restituição de 
caudais, e jusante da restituição de caudais e montante da albufeira do Castelo do Bode. 

8. Métodos de recolha de dados: Estimativa dos habitats existentes e colheita de invertebrados por arrasto. 

9. Períodos e frequência de amostragem: Durante a fase de pré-construção e três primeiros anos da fase de 
exploração; Anual na Primavera. 

10. Análise de dados: Determinação da estrutura e composição das comunidades de macroinvertebrados bentónicos 
e dos índices biótico BMWP e de avaliação ecológica. 

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos 

1. Objectivo: Controlo atempado de qualquer alteração no nível freático que possa conduzir à diminuição ou 
inviabilização do uso do poço identificado. 

2. Locais de amostragem: Poço identificado sobre o traçado do túnel. 

3. Métodos de recolha de dados: Medição do nível piezométrico do poço. 

4. Períodos e frequência de amostragem: Durante a execução do túnel, na época de estiagem e na época de chuva; 
Durante o primeiro mês de trabalho realizar medição diária, no caso de escavação com recurso a toneladora na 
faixa de 300 m da vertical do poço, medição bidiária, no caso de escavação na faixa de 150 m da vertical do poço, 
e medição na faixa dos 300 m na vertical do poço uma hora após cada rebentamento, caso se utilizem explosivos; 
Nos restantes meses de construção, a medição deverá realizar-se semanalmente.  

5. Relatórios: Mensais. 

Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais 

Aspectos qualitativos 

1. Objectivo: Avaliar o efeito do Aproveitamento na qualidade da água da ribeira da Sertã. 

2. Parâmetros: Temperatura, oxigénio dissolvido, carência química de oxigénio, pH, condutividade, CBO5, 
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oxidabilidade, alcalinidade, dureza, SST, nitratos, nitritos, amónia, azoto total, fosfatos e fósforo.  

3. Locais de amostragem: Ribeira da Sertã a montante do limite de montante da albufeira, imediatamente a jusante 
da barragem, e a jusante da restituição de caudais e a montante da albufeira do Castelo do Bode. 

4. Métodos de recolha de dados: Pesquisa e identificação de latrinas e pegadas. 

5. Períodos e frequência de amostragem: Durante a fase de construção amostragens quinzenais e três primeiros 
anos da fase de exploração amostragens sazonais (Inverno, Primavera, Verão e Outono). 

6. Relatórios: Após cada campanha de amostragem. 

 
Validade da DIA: 22 de Abril de 2010 

 

Entidade de verificação da 
DIA: Autoridade de AIA 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 
Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

O presente procedimento decorre na sequência da caducidade da Declaração de 
Impacte Ambiental Favorável Condicionada, emitida para o presente projecto em 
9.12.2004, e apresentou os seguintes trâmites: 

- Instrução do processo de AIA, em 7.02.2008, e nomeação da Comissão de 
Avaliação (CA), constituída pelas seguintes entidades: 

• APA 

• INAG 

• IGESPAR 

• CCDR C 

- Elaboração dos pareceres sectoriais e do parecer final da CA, em 31.03.2008 

- Elaboração da proposta de Declaração de Impacte Ambiental, em 1.04.2008 e 
envio para a tutela a 3.04.2008. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Atendendo a que o presente projecto já foi objecto de procedimento de AIA, com 
Consulta Pública, bem como objecto de processo de Pós-Avaliação, com 
Acompanhamento Público, de acordo com o disposto no ponto 4 do Artigo 21º do 
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005, de 8 de Novembro, e face à reduzida participação pública em ambos os 
procedimentos e ao facto de terem sido consideradas na DIA emitida a 9.12.2004, e 
posteriormente no Projecto de Execução, as preocupações levantadas, a Autoridade 
de AIA não considerou necessário a repetição deste trâmite. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer Final da Comissão de 
Avaliação (CA) e na respectiva proposta da autoridade de AIA, destacando-se de 
seguida os principais aspectos. 

O presente projecto será constituído por uma barragem associada a uma tomada de 
água submersa que alimenta o circuito hidráulico, constituído por um túnel e uma 
conduta forçada, que se desenvolve até à central hidroeléctrica. Prevê-se ainda a 
construção de acessos à Barragem e Central e de uma linha eléctrica de 15 kV, bem 
como um estaleiro e três escombreiras. 

O Aproveitamento será efectuado em regime de fio-de-água e com uma ligeira 
regularização diária parcial das afluências, prevendo-se uma produção média anual de 
cerca de 12,41 GWh. Em termos de impactes, é de destacar: 

 Impactes positivos ao nível socioeconómico, principalmente, pela contribuição para 
a redução da dependência externa nas necessidades de consumo eléctrico e para 
o cumprimento das metas nacionais de produção de energias renováveis. 

 Impactes negativos, no geral, pouco significativos sobre os factores ambientais 
mais relevantes para a tomada de decisão (recursos hídricos, sócio-economia e 
património). 

Não foram identificados novos impactes, comparativamente ao anterior procedimento 
de AIA. 

Face ao exposto, e ponderados os factores em presença, resulta que o 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Palhais poderá ser aprovado, desde que cumpridas 
as condições constantes da presente DIA. 
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