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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), Decreto-Lei n.º 69/2000 de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, o Instituto da Água, I.P., na qualidade de entidade 
licenciadora, apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA) relativo ao projecto “Aproveitamento Hidroeléctrico de Alvito”, em fase de 
Anteprojecto, cujo proponente é a EDP Produção – Gestão da Produção de Energia, S.A. 

A APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do Artigo 9.º do referido diploma, nomeou a 
respectiva Comissão de Avaliação (CA), a qual é constituída pelas seguintes entidades e seus 
representantes:  

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Eng.ª Catarina Fialho e Dr.ª Clara Sintrão; 

 Instituto da Água, I.P. (INAG) – Eng. Paulo Machado; 

 Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, I.P. (ICNB) – Dr.ª Paula 
Gonçalves; 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) – Dr. 
José Luís Monteiro; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR–C) – Dr. 
Joaquim Marques; 

 Administração da Região Hidrográfica do Tejo, I.P. (ARH do Tejo) – Eng.ª Helena 
Alves; 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) – Doutora Rita Caldeira; 

 Centro Ecologia Aplicada “Prof. Baeta Neves” (CEABN) – Arq.ª Sandra Mesquita e Arq. 
João Jorge. 

 

A elaboração deste parecer teve ainda a participação do Arq. Luís Gaspar da CCDR-C, da 

Eng.ª Teresa Ferreira do INAG e do Eng. José Sampaio do LNEG. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de 
Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do Anteprojecto. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a 
solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 5, do Artigo 13º, do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005 de 8 de Novembro.  

 O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que a 
informação contida no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo 

que foi declarada a conformidade do EIA a 16 de Novembro de 2009. 

3. Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Câmara Municipal 

de Vila Velha de Ródão, Câmara Municipal de Castelo Branco, Instituto de Meteorologia, 
I.P. (IM), Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Centro (DRAP-C), Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direcção Regional de Economia 
do Centro (DRE-C), Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, Direcção Regional de 

Cultura do Centro (DRC-C), Turismo de Portugal, Direcção-Geral do Ordenamento do 
Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), Águas do Centro, Direcção-Geral de 
Energia e Geologia (DGEG). Os pareceres recebidos encontram-se em anexo e foram 
analisados e integrados no presente parecer. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 2 

Anteprojecto 

4. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projecto, no dia 19 de Janeiro de 
2010, onde estiveram presentes os representantes da CA (APA, INAG, ICNB, IGESPAR, 
CCDR-Centro, ARH do Tejo, LNEG e CEABN), do proponente, e da equipa que elaborou o 
EIA.  

5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu por um período de 31 dias 

úteis, de 7 de Dezembro de 2009 a 21 de Janeiro de 2010. 

6. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

7. Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJECTO 

ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), tem 

como objectivo identificar e definir prioridades para os investimentos a realizar em grandes 
aproveitamentos hidroeléctricos no horizonte 2007-2020. 

No contexto das perspectivas energéticas globais e implicações ambientais, a 
hidroelectricidade desempenha um papel essencial na produção de energia renovável e na 
sustentabilidade ambiental, contribuindo para substituição de energias fósseis e para a 

redução das emissões totais, objectivos consagrados no protocolo de Quioto. 

O objectivo de Portugal, em termos do uso de energia a partir de fontes renováveis, é de 
passar dos cerca de 20% verificados em 2005 para 31% a atingir em 2020. 

Em virtude das tecnologias eólica e hidroeléctrica se encontrarem bem consolidadas, a 
aposta da política energética nacional passa pelo reforço da capacidade da componente 
eólica e da componente hídrica, onde existe um elevado potencial hidroeléctrico que ainda se 

encontra por explorar. 

O PNBEPH foi sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica no quadro da aplicação do Decreto-
Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e 
programas no ambiente. Este programa foi apresentado e colocado à discussão pública, 

entre 1 de Outubro e 13 de Novembro de 2007, cuja versão final foi aprovada em 7 de 
Dezembro de 2007. 

Dos 25 aproveitamentos hidroeléctricos considerados inicialmente no PNBEPH, foram 

seleccionados 10 aproveitamentos nos quais se inclui o Aproveitamento Hidroeléctrico do 
Alvito (AHA), tendo sido classificado em: 

 1º lugar em termos de optimização do potencial hídrico da bacia hidrográfica;  

 1º lugar em termos de conflitos/condicionantes ambientais; 

 9º lugar em termos e da Ponderação Energética, socio-económica e ambiental; 

 23º lugar em termos de maximização do potencial hidroeléctrico e produção de 

energia. 

Face aos resultados da consulta pública do PNBEPH, foi identificada a necessidade de se 
deslocar o eixo da barragem cerca de 1,6 Km para montante do local inicialmente proposto, 
aspecto que foi oportunamente considerado na Declaração Ambiental do PNBEPH. 

Na sequência da aprovação do PNBEPH, o INAG, durante o ano de 2008, promoveu um 

concurso público para a atribuição de “Concessão de Captação de Água, para a Produção de 
Energia Hidroeléctrica e Concepção, Construção, Exploração e Conservação de Obras 
Públicas das Respectivas Infra-Estruturas Hidráulicas dos Aproveitamentos Hidroeléctricos do 
Alvito”, a qual foi adjudicada à EDP. 

Este concurso considerou um conjunto de critérios, nomeadamente: a quantia oferecida (ao 
estado Português) pela exploração do AHA; o prazo de entrega do projecto e do EIA e o 

prazo de duração da construção do AHA. Consagrou ainda a exigência de apresentação de 
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estudos que permitissem analisar, em sede de AIA, as alternativas decorrentes de um NPA 
às cotas 221 e 227, abaixo do máximo estabelecido.  

A adopção de um esquema reversível (a turbinar e a bombear sobre a albufeira do AH 
Pracana, contribuindo desta forma para a melhoria da rendibilidade global do projecto e 
potenciando-se os contributos indirectos do projecto para a estratégia nacional de redução 

da emissão de Gases com Efeito Estufa (GEE). 

No âmbito do Decreto-Lei nº 182/2008, de 4 de Setembro, foi celebrado entre o Estado 
Português e a EDP – gestão de Produção de Energia, SA o Contrato provisório para a 
Implementação do PNBEPH para a Concepção, Construção, Exploração e Conservação de 
Obras Hidráulicas do Aproveitamento do Alvito atribuída por Concurso Público. 

O Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito tem como objectivos principais os seguintes: 

 Aumento da capacidade de produção de electricidade com base em recursos 

endógenos e renováveis; 

 Aumento da capacidade instalada em aproveitamentos hidroeléctricos com 

bombagem; 

 Melhoria da fiabilidade e segurança de funcionamento do sistema eléctrico português, 
com implicações nos níveis de garantia da segurança e abastecimento; 

 Redução das emissões de CO2; 

 Redução das importações de combustíveis fósseis. 

No quadro seguinte apresenta-se a contribuição de cada uma das alternativas de NPA para a 
concretização dos objectivos do AH. 

NPA 
Potência 
Reversivel 
(MW) 

Produção 
Liquida 
(GWh/ano) 

Produção 
Bruta 
(GWh/ano) 

Redução da importação de 
gás natural 
(milhões m3N/ano) 

Redução de emissões de 
CO2 (kt/ano) 

Directas Indirectas 

(221) 225 67 369 58 124 332 

(227) 239 70 395 62 133 352 

Fonte: EIA 

Adicionalmente aos objectivos principais do AH, o EIA refere outros objectivos que se 

conseguem atingir com a construção deste aproveitamento hidroeléctrico, nomeadamente: 

 Contributo muito favorável para a mitigação dos efeitos das secas devido à 
regularização dos caudais que se consegue pela capacidade de armazenamento da sua 
albufeira. 

 Contributo para o combate a incêndios florestais pela facilitação do acesso à água, 
conseguido com a criação da albufeira, isto numa zona que é muito fustigada pelos 
incêndios. 

 Contributo para a dinamização socio-económica da região de implantação do projecto, 
em resultado da criação de um plano de água com forte apetência turística e 
recreativa. 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

O Aproveitamento Hidroeléctrico (AH) do Alvito localiza-se no rio Ocreza, afluente da 

margem direita do rio Tejo, a cerca de 30 km a montante da sua foz. O projecto abrange as 
freguesias de Sarzedas, Santo André das Tojeiras, Benquerenças, Castelo Branco, Salgueiro 
do Campo e Juncal do Campo, do concelho de Castelo Branco, e Sarnadas de Ródão, Vila 
Velha de Ródão e Fratel do concelho de Vila Velha de Ródão. 

O encontro da margem direita da barragem situa-se no concelho de Castelo Branco e o da 
margem esquerda, assim como o circuito hidráulico, a central e a subestação, no concelho 
de Vila Velha de Ródão. 
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A área de estudo não se insere em nenhuma das áreas nucleares de conservação da 
natureza e da biodiversidade integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas. 

As Áreas Classificadas mais próximas do futuro empreendimento são: Monumento Natural 
das Portas de Ródão; Parque Natural do Tejo Internacional; Parque Natural da Serra de São 
Mamede; Sítio de Importância Comunitária PTCON0007 – São Mamede; Sítio de Importância 

Comunitária PTCON0028 – Gardunha; Zona de Protecção Especial PTZPE0042 – Tejo 
internacional, Erges e Ponsul. 

O AH do Alvito é um empreendimento que visa o aproveitamento da queda hidráulica 
disponível entre os níveis da sua albufeira, situada no rio Ocreza (para a qual se consideram 
duas alternativas para o respectivo nível de pleno armazenamento (NPA), às cotas (221) ou 
(227)), e os níveis da albufeira de Pracana, que se estende mais a jusante, com NPA à cota 
(114). 

O aproveitamento é constituído pelos seguintes elementos: 

 Uma barragem do tipo gravidade, em betão compactado com cilindro (BCC), 

dispondo de um descarregador de cheias frontal, não controlado, sobre a mesma, e 
uma descarga de fundo inserida no corpo da barragem; 

 Um circuito hidráulico subterrâneo, dispondo de um túnel revestido a betão, com 
tomada de água na albufeira do Alvito e restituição na cauda da albufeira de Pracana; 

 Uma central subterrânea, em caverna, localizada na zona de montante do circuito 
hidráulico, equipada com um grupo gerador reversível; 

 Uma subestação, com o transformador e o equipamento de corte e protecção e um 
edifício de apoio, implantados numa plataforma situada à superfície, com ligação à 
central através de um poço vertical. 

A barragem do Alvito situa-se na proximidade da povoação da Foz do Cobrão, a cerca de 400 
m a montante da confluência da ribeira do Alvito, dominando uma bacia hidrográfica com 

cerca de 780 km2
 e criando uma albufeira com uma extensão de cerca de 27,5 km ou 29 

km, conforme o NPA se situe à cota (221) ou (227). 

A barragem é do tipo gravidade, em betão compacto com cilindro (BCC), cuja altura máxima 

acima das fundações, variará, de acordo com a alternativa de NPA, entre 80 m e 86 m. Na 
parte central do corpo da barragem estão instalados o descarregador de cheias, com soleira 

de lâmina aderente sem comportas, a descarga de fundo e duas tomadas de água 
desniveladas para descarga do caudal ecológico. A tomada de água do circuito hidráulico 
localiza-se cerca de 500 m a montante do encontro esquerdo.  

A albufeira, em situação normal de exploração, funcionará entre o Nível de Pleno 
Armazenamento (NPA) e cerca de 3 m abaixo. Aquando da ocorrência de cheias poderá 
atingir o Nível Máximo de Cheia (NMC), 2,9 m acima do NPA (221) ou 2,7 m acima do NPA 
(227). 

O circuito hidráulico tem a tomada de água localizada na margem esquerda da albufeira, a 
cerca de 500 m a montante da barragem, desenvolve-se ao longo de cerca de 3,8 km sob 
um maciço rochoso onde sobressaem duas cristas quartzíticas (Serra das Talhadas) e tem a 
restituição implantada numa secção da albufeira de Pracana localizada, seguindo o rio, a 
cerca de 1260 m a montante da ponte do IC 8 que cruza o rio Ocreza. 

O circuito hidráulico é totalmente subterrâneo à excepção dos respectivos bocais, sendo 

constituído por um túnel revestido com betão em forma circular com diâmetro de 8,9m.  

O AHA estabelece a ligação em turbinamento e bombagem entre a nova albufeira do Alvito e 
a albufeira da Pracana, em exploração a jusante. A restituição do turbinamento localiza-se 
na extremidade de regolfo da albufeira da Pracana, o que origina que o troço do rio entre a 
barragem e a restituição, com cerca de 6 km de extensão, apresente uma redução do 
escoamento, o qual passa a ser proveniente apenas das afluências dos seus tributários e 
pelo caudal ecológico que vier a ser definido.  

A tomada de água em bombagem também se localiza na extremidade de regolfo da albufeira 
da Pracana, trata-se de um modo de funcionamento que assenta na bombagem da água do 
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rio Ocreza (a partir da albufeira de Pracana) para a nova albufeira do Ocreza, que será criada 
com a barragem do Alvito e que é realizado em horas de vazio (segundo o diagrama de 
cargas da rede eléctrica), correspondendo a períodos de maior disponibilidade da energia na 
rede. Este modo permite o armazenamento de água na albufeira do AH do Alvito para 
reutilização posterior, já em modo de turbinamento, dos volumes bombados, agora já em 

horas de ponta (do diagrama de cargas), com um significativo incremento do valor da 
energia eléctrica produzida. 

A central consiste essencialmente numa caverna, a escavar no maciço da margem esquerda 
do rio Ocreza, estando a subestação instalada superficialmente em plataforma implantada à 
cota (280) e posicionada na vertical daquela. 

A central será equipada com um único grupo reversível com turbina-bomba do tipo Francis, 
de eixo vertical, dimensionado para uma queda estática nominal em turbinamento de 107 m 

ou 113 m, conforme a solução de NPA seja à cota (221) ou (227), de que resulta uma 
potência nominal de 228 MW ou 242 MW. 

A subestação inclui o edifício de chegada dos barramentos, a fossa para o transformador e o 

painel de grupo/linha de 400 kV, formado por disjuntor, seccionadores e transformadores de 
medição. O acesso à subestação será feito através de um ramal, com cerca de 0,4 km de 
extensão, com origem na estrada EM 545, entre as povoações de Chão das Servas e Foz do 

Cobrão. 

Principais características do AHA 

Características do Aproveitamento 
Soluções Alternativas 

NPA 221 NPA 227 

Localização da barragem  A 30 km a montante da foz do rio Ocreza 

Principais cursos de água afectados 
- rio Ocreza 
- ribeira da Líria 
- rio Tripeiro 

Comprimento da albufeira (rio Ocreza) (km) 27,5 29 

Área total inundada (ha) 1730 2072 

Capacidade de armazenado (hm3) 425 539 

Cota do rio Ocreza na zona da Barragem (m) 142 147 

Altura máxima acima das fundações (m) 93 99 

Desenvolvimento do coroamento (m) 430 460 

Volume útil (hm3) 343 435 

Nível de Máxima Cheia 223,90 229,70 

Nível Mínimo de Exploração 180,00 192,00 

Cota da tomada de água 174 

Volume de escavações (m3) 1 335 000 1 355 000 

Produção Bruta anual (GWh) 369 395 

Área de Estaleiros e afins (ha) 9,2 

Extensão total de túneis (km) Circuito hidráulico – 3,8 
Túneis provisórios de ataque – 0,9 

Extensão total de acessos definitivos (km) 3,0 

Extensão Total de Restabelecimentos 
rodoviários (km) 

3,5 4,1 

Fonte: EIA do AHA 

Serão efectuadas obras de regularização do leito do rio Ocreza, em cerca de 1,5 km dentro 

da área da albufeira da Pracana, a jusante do local onde se verificará a restituição, em 
turbinamento, ou a tomada de água, de forma a garantir as condições hidráulicas ao 
adequado funcionamento em bombagem. Foi fixada a cota 105,50 junto à restituição e a 
cota de fundo a jusante 104,70 para o talvegue. A largura de rasto variará entre 90 m e 100 

m. 

De acordo com o EIA a descarga dos regimes de caudais ecológicos será efectuada por um 

dispositivo hidráulico próprio constituído por uma conduta metálica, inserida no corpo da 
barragem, dispondo duma entrada de água na albufeira e de um órgão de descarga no 
paramento de jusante da barragem. A capacidade de descarga deste dispositivo é de 
0,5m3/s.  

A derivação provisória será feita através de duas ensecadeiras, que delimitam a montante e 
jusante a zona dos trabalhos, e um canal de derivação implantado junto da margem 
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esquerda. Estão previstas duas galerias integradas num bloco da margem esquerda, nas 
quais ficaram localizadas a blindagem de descarga de fundo e a conduta do dispositivo para 
lançamento de caudais ecológicos. Para o dimensionamento destas infra-estruturas 
hidráulicas considerou-se um caudal de 480 m3/s, para um período de retorno de 10 anos. 

O EIA prevê que a rede viária afectada pelo aproveitamento será restabelecida prevendo a 

construção de novos traçados da rede viária submersa e/ou a implementação de medidas 
que garantam a sua funcionalidade em condições de segurança. No quadro seguinte estão 
referidas as pontes que serão afectadas pela albufeira para as diferentes alternativas 
consideradas. 

Infra-estruturas viárias afectadas pela albufeira 

Infra-estruturas viárias 
afectadas 

Soluções Propostas 

NPA 221 NPA 227 

EM 546 (R1)  
- (tabuleiro à cota 174,6), Sarnadinha 
e Bugios  

- através do coroamento da 
barragem (R1) 

- através do coroamento da 
barragem 

- ponte rib. do Gaviãozinho (CM), 
Bugios e Gaviãozinho 

- ponte na rib. Gaviãozinho 
(R1) 

- ponte na rib. Gaviãozinho 
(R1) 

EN 233 (R2) Taberna Seca e Vilares 
de Cima 

Ponte de Sarzedas com 265 m 
Ponte de Sarzedas com 285 
m 

CM 1355 Rectificação (RE) Rectificação (RE) 

Carapetosa e Ferrarias Cimeiras 
caminho rural  

Não previsto o 
restabelecimento  

Não previsto o 
restabelecimento 

Fonte: EIA do AHA 

Para ambas as soluções, o esquema adoptado contempla um viaduto sobre o coroamento da 
barragem, que fará parte do restabelecimento da EM 546, interrompida pela albufeira. Este 
restabelecimento incluirá, na margem esquerda, uma ligação entre a referida EM 545 e o 
coroamento da barragem, a partir de uma zona próxima da povoação de Chão das Servas, 

com cerca de 680 m. Na margem direita a nova estrada que partirá do coroamento ligará à 
povoação de Gaviãozinho, numa extensão de aproximadamente 1690 m. 

Segundo do EIA, o trânsito rodoviário associado à realização das obras circulará 

predominantemente, na margem esquerda, por uma estrada secundária (CM 1355) entre 
Portela da Milhariça e Foz do Cobrão, e, a partir daí, pela (EM 545) até à zona de 
implantação da barragem. Junto à Foz do Cobrão o trânsito será desviado por um novo troço 
de estrada de curta extensão (cerca de 500 m) de forma a minimizar a interferência com a 

povoação. 

Prevê-se que a os estaleiros sejam implantados na margem esquerda do rio Ocreza, a 
montante do local de implantação da barragem, em zonas que não serão inundadas após o 
enchimento da albufeira. Os estaleiros serão divididos em três zonas distintas, industrial, 
técnica e social, em que a zona industrial será a que se localiza mais próximo da barragem, e 
a zona técnica próximo do local da tomada de água. 

O EIA prevê que as terras escavadas resultantes da construção do corpo da barragem, zona 

da central eléctrica e troço de montante do circuito hidráulico venham a ser transportadas 
para uma área a submergir pela futura albufeira do Alvito. Acresce ainda a necessidade de se 
constituir uma segunda escombreira para o depósito das terras escavadas do troço de 
jusante do circuito hidráulico e do canal de jusante. Os locais de escombreira ainda não se 
encontram definidos, e o EIA apresenta um conjunto de condicionantes ou restrições para a 
instalação da primeira escombreira. Para a segunda escombreira (escombreira de jusante), o 

EIA propõe um local próximo da restituição, mas refere a possibilidade da Câmara Municipal 
de Castelo Branco poder vir a utilizar o volume (total ou parcial) de escombro produzido 
durante os trabalhos de construção do AH do Alvito para a realização de um aterro na nova 
zona industrial de Castelo Branco. 

Como projecto complementar, destaca-se a Linha de Muita Alta Tensão (LMAT) de ligação do 
AHA à subestação da Falagueira, a qual será viabilizada através da construção um novo 
painel a executar na subestação da Falagueira. A interligação deste painel ao escalão será 

efectuada por uma linha simples a 400 kV, com cerca de 28 km de extensão. Esta LMAT será 
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objecto de AIA independente pelo facto da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A. se encontrar 
a desenvolver um projecto para outra linha na mesma zona em estudo da LMAT, entre o AHA 
e a Subestação da Falagueira, que iria alterar significativamente as opções em avaliação em 
matéria de corredores/troços para implantação da LMAT da EDPP e implicaria atrasos na 
elaboração do EIA do AHA, não compatíveis com os prazos assumidos pela EDPP, junto do 

Estado Português. 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJECTO 

GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E SISMOTECTÓNICA 

Situação de Referência 

A área de implantação do AH, em termos geomorfológicos, é essencialmente formada por 
relevos de resistência (cristas quartzíticas), superfícies de aplanação (peneplanície do Alto 

Alentejo) e escarpas de falha (como as falhas do Ponsul e da Sobreira Formosa). 
Estruturalmente destaca-se o sinclinal de Vila Velha de Ródão de direcção NNW-SSE cujos 
flancos, o NE mais verticalizado que o SW, constituem as Serras das Talhadas e de Perdigão. 
Este sinclinal preserva uma sucessão estratigráfica datada desde o Ordovícico Inferior ao 

Silúrico Inferior incluindo duas megasequências (transgressiva inferior e regressiva superior) 
compostas por várias unidades quartzíticas, metapelíticas ou metapelítico-quartzíticas que 
assentam por discordância angular de ângulo relativamente alto (60 a 70º) sobre as 
sucessões turbidíticas do Grupo das Beiras do antigo Complexo Xisto Grauváquico (GB-CXG) 
do Proterozóico Superior a Câmbrico. 

O GB-CXG aflora a NE e a SW das vertentes que marcam os dois bordos do sinclinal, no 

sector a NE, nas zonas da albufeira, barragem e da tomada de água do túnel e no sector a 
SW do sinclinal, na zona da central e da restituição do túnel. Os flancos do sinclinal são 
constituídos por quartzitos e meta-arenitos maciços (Oq) da Formação do Quartzito 
Armoricano (FQA) com idade do Ordovícico Inferior e o núcleo é formado por alternâncias de 
quartzitos e xistos (Oa) e por xistos argilosos e metarenitos finos (Ox) com idade do 
Ordovícico Médio e Superior a Silúrico Inferior. A existência da série intercalar neste sinclinal 
tem sido bastante discutida, tendo os trabalhos publicados mais recentes (Metodiev & 

Romão, 2008: Metodiev et al., 2009a, 2009b) provado a sua inexistência. Diga-se no 
entanto que a presença ou não daquela série não assume importância primordial na 
avaliação dos impactes ambientais provocados pela implementação do projecto em causa. 

Assim, os elementos que compõem o AH de Alvito distribuem-se, em termos da sua 
implantação no terreno sobre as seguintes unidades geológicas: 

Albufeira: litologias do Grupo das Beiras – antigo Complexo Xisto-Grauváquico, (GB-CXG); 

Barragem: litologias do Grupo das Beiras – antigo Complexo Xisto-Grauváquico, (GB-CXG); 

Circuito hidráulico: litologias do Grupo das Beiras – antigo Complexo Xisto-Grauváquico, 
(GB-CXG), quartzitos maciços (Oq) da Formação dos Quartzitos Armoricanos e Alternâncias 
de quartzitos e xistos do núcleo do sinclinal de Vila Velha de Rodão (Oa e Ox). 

A área de estudo situa-se na zona sísmica C, correspondente à zona de risco sísmico fraco, 
de acordo com o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes. 

Em estudos realizados no âmbito do EIA foram identificadas 2 famílias principais de falhas de 

direcções NW-SE sub-concordantes com a xistosidade e NE-SW sub-vertical discordante. Em 

termos de neotectónica assinalam-se 3 fallhas consideradas activas na região do AHA: a 
falha do Ponsul a 10 km, com uma orientação média de N60E e componente vertical de 
movimentação inversa, a falha de Sobreira Formosa-Grade-Sobral do Campo a 12 km, de 
orientação média N45E e a falha de Seia-Lousã a 57 km, com orientação média N50E e com 
taxa de actividade muito baixa (Cabral, 1995).  
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Geomonumentos 

A área de implantação do AH localiza-se numa região onde se destacam formas 
geomorfológicas e estruturais com interesse em termos de geomonumentos (geossítios), que 
importa preservar. A cerca de 20 km a leste da barragem situa-se o Geopark Naturtejo, que 
inclui o Parque Natural do Tejo Internacional, classificado como Área Protegida.  

Na área ou nas proximidades da área de estudo salientam-se as seguintes ocorrências: 

 As cristas quartzíticas a jusante da barragem, onde se destacam, ao longo do vale do 
rio Ocreza e da ribeira do Cobrão, gargantas muito encaixadas em camadas de 
quarzitos sub-verticais; 

 As Portas do Almourão, no Vale Mourão situado no rio Ocreza a montante da 
localidade de Foz do Cobrão; 

 As dobras à escala mesoscópica nas gargantas da margem direita do rio Ocreza, a 

jusante das Portas do Almourão, à entrada localidade de Foz do Cobrão. 

Recursos Minerais  

Na zona de implantação do projecto foi assinalada uma ocorrência de minerais metálicos. 
Trata-se da ocorrência de cobre de Peladas de Cobre ou Palheirinhas, situada a cerca de 
1600 m para NW da localidade da Fojeirinha e a cerca de 900 m a SE do rio Ocreza, que 
esteve concessionada pela concessão mineira nº 1035 com o mesmo nome, entre 1921 e 

1961, tendo sido abandonada em 1964 por não apresentar interesse económico. Assim, os 
conhecimentos actuais permitem inferir da pouca relevância do factor ambiental recursos 
minerais na região. 

Avaliação de Impactes 

Dos impactes negativos relativamente à Geomorfologia, Geologia e Sismotectónica 
salientam-se os seguintes:  

 Impactes relacionados com as movimentações de terras – está previsto um conjunto 
significativo de movimentações de terras relacionadas com a implantação da barragem e 
do circuito hidráulico. No caso da barragem os volumes de betão necessário estimam-se 

em cerca de 706 000 m3 para o NPA (221) e 814 000 m3 para o NPA (227). Dada a 
inexistência de materiais apropriados para o fornecimento de inertes na proximidade da 
obra terá que se recorrer a pedreiras. Será importante indicar, em projecto de 
execução, uma estimativa dos volumes implicados em todas as movimentações de 

terras nomeadamente dos volumes de escavação para implantação da barragem e 
circuito hidráulico. 

 Circulação /Deposição da carga sedimentar – A interferência com o regime natural do rio 
Ocreza devido à implantação da barragem será responsável pela alteração do balanço 
actual de erosão, transporte e sedimentação de materiais com previsível reforço de 
sedimentação a montante da barragem e aumento da erosão a jusante. Durante a fase 

de exploração a restituição dos caudais turbinados pelo circuito hidráulico à albufeira de 
Pracana terá um efeito potenciador de fenómenos erosivos do leito e margens do rio 
Ocreza, 

 Instabilidade de vertentes/Movimentos de material ao longo das vertentes. - Impacte 
relacionado com o risco de ocorrência de movimentos de massa ao longo das vertentes, 
nomeadamente em relação com o enchimento da albufeira. Para que este impacte seja 

cabalmente avaliado terá que ser efectuada em fase de projecto de execução, a 

caracterização de potenciais vertentes instáveis no rio Ocreza, em especial na zona de 
instalação da albufeira, para melhor avaliação do risco de ocorrência de eventuais 
escorregamentos.  

 Utilização de explosivos - impactes associados às escavações das fundações da 
barragem, e execução do circuito hidráulico nomeadamente pela utilização de 
explosivos, que poderão potenciar a fracturação do maciço, com a consequente 
diminuição da sua resistência mecânica 
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 Enchimento da albufeira – além do impacte relacionado com o risco de ocorrência de 
instabilidade de vertentes salienta-se a possibilidade de haver microssismicidade 
induzida durante e após a fase de enchimento da albufeira, devido ao aumento de 
pressão provocado pela nova massa de água. 

Os locais mais próximos com potencial afectação de geomonumentos situam-se a jusante 

da barragem, nomeadamente, as cristas quartziticas, de que se destacam as Portas do 
Almourão, as dobras à escala mesoscópica à entrada da localidade de Foz do Cobrão e o 
percurso geoturístico do Vale do Cobrão. Assim sendo, segundo o EIA, não se prevê a 
afectação directa de qualquer um dos elementos geológicos integrados no Geopark 
Naturtejo, pelo que se considera que a existência de qualquer impacte no âmbito desta 
vertente de análise se fará apenas sentir em termos de enquadramento paisagístico.  

Análise Comparativa de Alternativas 

Na comparação das duas alternativas NPA (221 e 227 m) é de concluir que a afectação do 
ambiente é maior, em termos de impacte negativo, quanto mais elevado for o NPA, 

atendendo sobretudo às seguintes situações: 

 Aumento da área que ficará submersa (variável entre 1731 e 2072 ha), como valores 
correspondentes, respectivamente, a NPA 221 e 227 m e da respectiva extensão do vale 

do rio Tua (respectivamente 27,5 e 29 km).  

 Microssismicidade induzida será mais expressiva no NPA (227) onde a massa de água da 
Albufeira será maior que no NPA (221) 

 A movimentação de terras será mais elevada no NPA (227) que no NPA (221) 
principalmente por efeito do maior volume de betão necessário para a construção da 
barragem, respectivamente 814 000 m3 e 706 000 m3. 

Destes considerandos resulta que o NPA (221) é o que se apresenta menos desfavorável. 

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Situação de Referência 

Caracterização Hidrogeológica 

O AHA desenvolve-se no Maciço Antigo, constituído essencialmente por rochas eruptivas e 

metassedimentares de idade paleozóica. Na área em estudo, dominam os metassedimentos 
com porosidade fissural, onde a circulação da água se faz, preferencialmente, por 
descontinuidades: contactos, falhas e diaclases. Os depósitos de vertente e os escassos 
depósitos de fundo de vale, têm porosidade intersticial, são mal calibrados e pouco espessos, 
apresentando, no entanto, uma matriz argilosa bem desenvolvida que permite coeficientes 
de armazenamento que suportam pequenas nascentes, geralmente sazonais e que 
contribuem para as condições de produtividade das formações subjacentes. 

A produtividade hidráulica do Maciço Antigo ronda valores da ordem dos 50 m3/dia/km2, 
correspondendo aos valores mais baixos que se registam em Portugal Continental. O mesmo 
se verifica em relação à disponibilidade hídrica subterrânea. A taxa de recarga global é de 
10%, ou seja 85 mm por ano. As disponibilidades hídricas apresentam grande variação 
sazonal devido à elevada variação temporal da precipitação e ao facto do coeficiente de 
armazenamento e a área da bacia serem insuficientes para assegurar uma capacidade 
reguladora de caudais. 

O AHA insere-se na massa de água subterrânea do maciço antigo indiferenciado da bacia do 
Tejo. De acordo com a análise de risco efectuada no âmbito do Art.º 5 da Directiva 
2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000, Directiva 
Quadro da Água (DQA)1, esta massa de água não está em risco. 

As principais unidades hidrogeológicas na área de estudo são:  

                                                
1
 Transposta para o direito português através da Lei nº58/2005 de 29 de Dezembro (Lei da Água) e do 

Decreto-Lei nº77/2006 de 30 de Março. 
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1 - Formação dos Quartzitos Armoricanos: 

A Formação dos Quartzitos Armoricanos ocorre na zona do circuito hidráulico. Apresenta 
comportamento de aquífero, com limites espaciais bem definidos e com alguma 
continuidade lateral, mobilizando caudais apreciáveis, da ordem dos 9,8 l/s, medido na 
principal nascente (que drena a crista quartzítia do flanco poente do sinclinal), capazes de 

assegurar a exploração regular de caudais economicamente interessantes. O EIA estima 
que a taxa de recarga deste aquífero seja de cerca de 150 mm/ano e a transmissividade 
de 4,0 m2/dia.   

O escoamento tem uma direcção de SE para NW ao longo das duas cristas, conforme se 
verifica pela ocorrência de duas nascentes principais: Olho de Água da Foz do Cobrão 
(nº88), que apresenta alguma termalidade, e as nascentes no Ocreza no local de Poço 
Escuro/Portas do Almourão (nº124), no topo Norte dos afloramentos quartzíticos. 

De acordo com a informação disponível não é conhecido com rigor o modelo 
hidrogeológico da área, dada a indefinição relativa ao modelo geológico e aos parâmetros 
hidrodinâmicos fundamentais. Nomeadamente, não se sabe se as duas cristas do sinclinal 

estão, ou não, em ligação hidráulica, elemento fundamental para a definição do projecto 
do circuito hidráulico e para a avaliação dos impactes da obra, e não se conhece a 
conectividade hidráulica dos quartzitos do eixo do sinclinal. Segundo o EIA, estes 

aspectos serão estudados em projecto de execução. 

Os Quartzitos da Formação dos Quartzitos Armoricanos, na zona de estudo, além de 
captações destinadas ao abastecimento particular e para rega sustentam, na zona NW do 
afloramento, o Olho de Água do Cobrão, nascente emblemática, de entre outras aí 
existentes, com excelente qualidade hidroquímica. Esta nascente é capaz de proporcionar 
caudais na ordem de 10 l/s na época de estiagem, sendo aproveitada para o 
abastecimento público da povoação de Foz do Cobrão. 

Já para SE, junto ao rio Tejo, a ocorrência da nascente “Fonte das Virtudes”, onde outrora 
existia um balneário termal (abandonado depois da construção da barragem de Fratel), 
dever-se-à também ao fluxo subterrâneo nos quartzitos, mas a profundidades 
relativamente elevadas. 

Importa majorar o valor hidrogeológico das formações quartzíticas, sobretudo quando é 

sobejamente sabido que formações equivalentes suportam aquíferos do tipo fissurado, 
capazes de sustentar importantes actividades termais e da indústria do engarrafamento 

(e.g. Luso e Penacova na crista do Buçaco, Monfortinho na crista de Penha Garcia e 
Ladeira de Envendos na crista Espinhel-Mação-Envendos). Esses aquíferos apresentam 
também reconhecidas potencialidades quantitativas para os abastecimentos públicos 
locais (e.g abastecimentos de Monfortinho e de parte do concelho de Mação), além da 
excelente qualidade natural das suas águas, própria da circulação relativamente rápida e 
em meio pouco reactivo como os quartzitos. Tipicamente, tratam-se de águas 

hipossalinas, com valores de mineralização total na ordem de 30 a 50 mg/L, silicatadas, 
com teores em sílica que chegam a representar mais de 30 % da mineralização total, e 
com valores de pH na ordem de 5,5 a 6,0.  

Com base na carta de vulnerabilidade das águas subterrâneas elaborada no âmbito do 
Plano de Bacia Hidrográfica do Tejo, com recurso à metodologia DRASTIC, a área em 
estudo apresenta vulnerabilidade variável, na generalidade baixa, mas média para as 
formações quartzíticas. No entanto, o método DRASTIC, não contempla, especificamente, 

a influência do factor “densidade de fissuração/fracturação” na determinação do índice de 
vulnerabilidade, que no caso das formações geológicas em apreço, com elevado grau de 

tectonização, é de importância primordial. Neste contexto, teria todo interesse que a 
variável “densidade de fissuração/fracturação” fosse introduzida no cálculo do índice de 
vulnerabilidade, paralela ou complementarmente, através de outro método mais 
apropriado para a avaliação da susceptibilidade à poluição de aquíferos fissurados. 

De facto, a elevada permeabilidade fissural da Formação dos Quartzitos Armoricanos, 

resultante das aberturas provocadas pela densa fracturação e diaclasamento (tectónica 
frágil), na ausência de preenchimento argiloso, deverá conferir-lhe apreciável 
vulnerabilidade à contaminação.  
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Assim, uma vez que foi elaborado um estudo hidrogeológico de pormenor, entende-se 
que este deverá ser utilizado para a elaboração de uma cartografia de vulnerabilidade à 
poluição mais detalhada, comparativamente com a utilizada no EIA. Deste modo, 
pretende-se que seja elaborada uma cartografia da vulnerabilidade à poluição, onde seja 
representada a vulnerabilidade de cada unidade hidrogeológica, a apresentar em RECAPE. 

2 – Complexo Xisto-Grauváquico 

O Complexo Xisto-Grauváquico ocorre na área de enchimento da albufeira. Pese embora 
a sua diminuta importância hidrogeológica, pode suportar aquíferos subordinados a zonas 
de fractura, desde que não colmatadas por material argiloso. A transmissividade 
hidráulica é, segundo o EIA, da ordem dos 1,1 m2/dia, sendo a produtividade muitas 
vezes suficiente para satisfazer necessidades locais. 

Qualidade da Água 

Para a caracterização da qualidade da água recorreu-se às estações e aos dados que 
constam do SNIRH.  

Tendo em conta a adequabilidade para os diferentes usos, definidos no Decreto-Lei nº236/98 
de 1 de Agosto, foram considerados os limites estabelecidos no Anexo I, relativo à qualidade 
da água destinada à produção de água para consumo humano, tendo-se constatado que os 
principais parâmetros responsáveis pela sua classificação em classes superior a A1 são 

habitualmente o manganês, mas também, pontualmente a amónia e os coliformes fecais. 

No que se refere ao estado químico da massa de água, tendo em conta o ponto 2.3.2 do 
Anexo V do Decreto-Lei nº77/2006 constata-se que estas águas apresentam bom estado 
dado que a “composição química da massa de águas subterrâneas é tal que as 
concentrações de poluentes […] não ultrapassam as normas de qualidade aplicáveis nos 
termos dos outros instrumentos jurídicos comunitários relevantes de acordo com o art.º 17 
da DQA”.   

As substâncias do estado químico que foram analisadas no âmbito do EIA foram: arsénio, 
cádmio, mercúrio, chumbo, tricloetileno e tetracloroetileno. No entanto, o EIA não justifica os 
motivos pelos quais estas substâncias foram seleccionadas, pelo que se considera 
insuficientemente justificada a afirmação de que o estado químico das águas subterrâneas 

seja bom. Esta avaliação deve ser complementada em RECAPE, através da apresentação dos 
critérios de selecção das substâncias químicas que foram analisadas, e realização de novas 
determinações de substâncias do estado químico, se se justificar, tendo em conta a análise 

de eventuais fontes destas substâncias para a massa de água subterrânea. 

Durante o trabalho de campo foram realizadas amostragens, em Junho, nos seguintes locais: 
Vale do Cobrão, no furo de abastecimento público, da Câmara Municipal de Castelo Branco, 
Ladeira, fontanário público, Foz do Cobrão, Nascente de Olho d‟ Água, Chão das Servas, furo 
de abastecimento público da Câmara Municipal de Castelo Branco (captação de reserva).  

Os resultados obtidos permitem, com excepção do parâmetro pH (com valores que o 

colocam na classe A2), classificar esta água como A1, de acordo com o Decreto-Lei 
nº236/98, de 1 de Agosto. 

Usos da Água 

Na zona de implementação do circuito hidráulico foram identificados 287 pontos de água, na 
sua maioria poços, mas incluindo um número significativo de minas e nascentes e alguns 
furos. Este inventário de pontos de água deverá ser apresentado, uma vez que não consta 

no EIA e no Estudo Hidrogeológico da Zona do Circuito Hidráulico, elaborado pela TARH – 

Terra, Ambiente e Recursos Hídricos, Lda. 

Em termos de usos da água, verifica-se que a maior parte das captações é utilizada para fins 
agrícolas, permitindo a rega de pequenas explorações agrícolas, maioritariamente de 
subsistência, sendo algumas também utilizadas para fins domésticos.  

Muitas povoações apresentam ainda captações de água própria subterrâneas, por furos, 
poços ou minas, recorrendo alguns deles ao sistema das Águas do Centro apenas como 
reforço/recurso. Segundo dados do Inventário Nacional de Sistemas de Abastecimento de 
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Águas e Águas Residuais, verifica-se a presença de 10 captações de água subterrânea para 
abastecimento público, não referidas no EIA. Destas captações salienta-se a nascente de 
Olho do Cobrão, mencionada no EIA, que abastece a povoação da Foz do Cobrão. 

Avaliação de Impactes 

Fase de construção 

Disponibilidades hídricas 

Os principais impactes negativos nesta fase decorrerão da construção do circuito hidráulico, 
já que serão realizadas escavações que envolvem volumes significativos de rochas e solos. 

No que se refere à construção da barragem, devido à magnitude e características das 
escavações a realizar, e ao facto de estar previsto o controlo das afluências de água às 
frentes de trabalho e a realização de furos em avanço para detecção das condições 

hidrogeológicas com a realização, se necessário, de cortinas impermeabilizantes por meio de 

injecção de caldas adequadas, os impactes negativos gerados são negativos e pouco 
significativos. 

No que se refere à construção do circuito hidráulico, salienta-se: 

 tratando-se de uma conduta com 3,8 km de comprimento e 9 m de diâmetro que 
intersectará, subterraneamente, os dois flancos do sinclinal dos Quartzitos Armoricanos, 

são expectáveis interferências na zona saturada e, portanto, nas condições 
hidrodinâmicas do aquífero. Por outro lado, o circuito uma vez construído poderá 
provocar um efeito de barreira ao escoamento subterrâneo. A este respeito o 
aditamento ao EIA refere a necessidade de se aprofundar o conhecimento do modelo 
hidrogeológico durante o Projecto de Execução e RECAPE. 

 construção do túnel que produz uma diminuição de pressões, induzindo um fluxo 
convergente até às suas paredes e que origina a drenagem dos aquíferos próximos. Esta 

drenagem variará com o tempo e irá concentrar-se em determinados troços do túnel em 
consequência da heterogeneidade do meio (litologias distintas, falhas, fracturas, 
contactos geológicos). 

 criação de novas vias para o fluxo subterrâneo, constituídas pelo sistema de drenagem 
do túnel, as quais podem causar a drenagem do maciço conduzindo águas subterrâneas 
que em regime natural descarregariam para nascentes ou outras captações. Após a fase 
de construção, os drenos externos poderão actuar como vias preferenciais para o fluxo, 

provocando: alterações no esquema do fluxo; vias de migração de contaminantes no 
aquífero através do by-pass ao encaminhamento natural da água; alterações na 
qualidade da água. 

 afectação de linhas de água ligadas hidraulicamente às águas subterrâneas. 

No sentido de caracterizar de forma mais detalhada os impactes foi realizado um zonamento 
da área de obra, que entra em linha de conta com o provável comportamento hidrodinâmico 

do maciço, considerando um modelo contínuo equivalente, caso a obra intercepte fracturas 
circuladas, não tendo sido descartada a hipótese de alguma fractura constituir conduta para 
fluxos geradores de influências (TARH, 2009 in aditamento Tomo I – Relatório Técnico). 

De acordo com este modelo, as áreas de maior risco de impacte localizam-se nos quartzitos, 
nas zonas de recobrimento menos espesso e na zona da central hidroeléctrica, onde se 
distinguem as zonas de tomada de água, onde ficará a chaminé de equilíbrio e a central, e a 

zona da restituição. Nestas zonas existem pequenos abastecimentos individuais.  

O Olho de Água da Foz do Cobrão pode ser afectado dado que os caudais médios de 
escoamento parecem próximos dos recursos totais disponíveis na crista quartzítica do flanco 
Oeste do sinclinal. Considera-se que esta captação deve ser alvo de um estudo mais 
aprofundado em RECAPE no sentido de identificar e caracterizar os impactes, de modo a 
definir medidas de minimização que possibilitem diminuir os impactes negativos desta 
nascente com grande importância local e regional. 
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Face ao exposto, os impactes ao nível dos recursos hídricos subterrâneos durante a fase de 
construção são negativos, de magnitude e significância variáveis, dependendo da zona em 
que se desenvolvem, mas genericamente pouco significativos, excepto no que se refere 
genericamente à afectação das captações privadas licenciadas e às captações para 
abastecimento público, onde se destaca a nascente do Olho de Água da Foz do Cobrão, que 

deverão ser alvo de estudos mais detalhados em RECAPE. 

A generalidade destes impactes serão minimizados por medidas a definir em projecto e 
implementadas durante a obra, com vista a limitar as afluências de água à frente de obra e 
que a drenagem das estruturas se limite à sua envolvente próxima, de modo a evitar a 
eventual afectação dos aquíferos da zona. 

Deste modo, considera-se que os estudos de pormenor a desenvolver em fase de RECAPE 
deverão permitir uma melhor identificação e consequentemente uma melhor definição das 

medidas de minimização a propor para os impactes espectáveis nos recursos hídricos 
subterrâneos, nomeadamente: 

i) A avaliação rigorosa dos impactes expectáveis da construção do circuito hidráulico 

sobre as captações de água subterrânea existentes nas zonas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e da 
construção da caverna, para a instalação da central, e respectivas estruturas de apoio 
nas captações existentes nas zonas 2 e 3. 

ii) Uma avaliação pormenorizada das possíveis influências, resultantes da construção do 
circuito hidráulico, nas direcções preferenciais de escoamento subterrâneo, uma vez 
que podem ser intersectadas fracturas que podem desempenhar um papel 
fundamental na circulação subterrânea. 

iii) A avaliação rigorosa dos impactes espectáveis da construção do circuito hidráulico 
sobre a Nascente do Olho de Água da Foz do Cobrão e sobre as 10 captações de água 
subterrânea para abastecimento público, nomeadamente as captações que se 

localizam a jusante, no sentido do escoamento subterrâneo, do local de construção. 

iv) Completar o modelo hidrogeológico apresentado no EIA, esclarecendo se duas cristas 
do sinclinal estão, ou não, em ligação hidráulica, e se existe conexão hidráulica entre o 
local de implantação da albufeira e a Unidade dos Quartzitos Maciços (Quartzito 
Armoricano). 

Qualidade da água 

No que se refere à qualidade da água, a ocorrência de derrames acidentais de óleos e 

substâncias poluentes, relacionadas com a presença deste tipo de substâncias nos locais de 
estaleiro e com a operação de maquinaria afecta à obra, poderão provocar a contaminação 
dos aquíferos existentes, sobretudo as unidades aquíferas mais superficiais (livres ou 
freáticas).  

Estes impactes, negativos e potencialmente negativos e poderão ser minimizados mediante 
as medidas de minimização que constam do Parecer.  

Fase de exploração 

Após a entrada em funcionamento do AHA, e no que se refere ao circuito hidráulico, dado 
que está previsto o seu revestimento e se for considerado necessário, a injecção de caldas 
na envolvente das grandes aberturas subterrâneas do circuito hidráulico, não são 
expectáveis impactes negativos significativos nos recursos hídricos subterrâneos após o 
restabelecimento das condições hidrodinâmicas iniciais. 

Como é admitido no aditamento ao EIA, na fase de exploração do aproveitamento 

hidroeléctrico, poderá estabelecer-se alguma conexão hidráulica entre a albufeira e o sistema 
aquífero dos quartzitos. Embora o projecto da barragem/albufeira determine a sua 
implantação sobre o Complexo Xisto-Grauváquico/Grupo das Beiras, a proximidade da obra à 
Formação dos Quartzitos Armoricanos (cerca de 500 metros em relação à área de inundação 
correspondente ao nível permanente de cheia admitido na alfubeira) e o facto de estarmos 
perante uma zona fortemente tectonizada, constituem factores que podem ser 
determinantes no estabelecimento de alguma conexão hidráulica entre a albufeira e o 

sistema aquífero dos quartzitos, através das falhas/fracturas e outras descontinuidades 
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comuns às formações geológicas em apreço. Atente-se que a zona da barragem e o sector 
NW da Formação dos Quartzitos Armoricanos se enquadram numa zona com alguma 
complexidade estrutural, bastante fracturada e com confronto de acidentes tectónicos de 
importância regional. De facto, atendendo a que os níveis de pleno armazenamento (NPA) da 
albufeira podem atingir as cotas +227 ou +221 metros (NPA‟s em estudo), não se deve 

perder de vista que a estrutura sinforme aflorante também ocorre em profundidade, muito 
provavelmente a cotas bastante inferiores a qualquer daqueles NPA‟s (cf. corte geológico 
interpretativo, Figura 39, página 139, Vol. I, Tomo I, Relatório de Síntese). Assim, 
considerando a diferença de potencial hidráulico resultante das novas cargas geradas pelas 
alturas de massa de água da albufeira, a existência de zonas preferenciais de circulação ou 
de percolação subterrânea através de descontinuidades estruturais poderá favorecer a 
conexão entre a massa de água superficial (da albufeira) e a massa de água subterrânea 

(dos quartzitos). A conexão hidráulica acima referida, deverá ser cabalmente avaliada pois, 
caso exista, comprometerá a excelente qualidade natural e característica da água 
subterrânea dos quartzitos, anulando as virtudes inerentes às especificidades físico-químicas 
de um recurso hídrico de grande importância para os abastecimentos locais e de elevado 

potencial para a indústria do engarrafamento. 

No entanto dado que foram solicitados estudos complementares a avaliação de impactes 

deve ser revista em RECAPE, devendo ser apresentadas as medidas de minimização e os 
programas de monitorização que forem considerados necessários. 

Análise Comparativa de Alternativas 

Atendendo ao exposto na identificação e avaliação de impactes e, na ausência de uma 
alternativa mais a montante para a implantação da barragem, de tal modo que a área de 
inundação da albufeira sobre o Complexo Xisto-Grauváquico não fosse intersectada pelos 

acidentes tectónicos transversais que afectam a estrutura sinforme quartzítica e que podem 
constituir meios preferenciais de circulação subterrânea, dever-se-à optar pelo NPA (221) em 
detrimento do NPA (227). Em teoria, os impactes possíveis sobre a qualidade das águas do 
sistema aquífero suportado pelos Quartzitos Armoricanos, deverão ser menos expressivos 
caso se opte pelo NPA (221). De facto, a opção pela altura (NPA) de massa de água +221 m 
gerará uma menor diferença de carga hidráulica entre a massa de água superficial (da 
albufeira) e a massa de água subterrânea (dos quartzitos), assim como uma área menor de 

inundação, pelo que o fluxo albufeira quartzitos não será tão favorecido, sendo o volume e 

a velocidade de escoamento subterrâneo menores do que os potencialmente resultantes do 

NPA (227). 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Situação de Referência 

Caracterização hidrográfica e hidrológica 

A área em estudo enquadra-se na Região Hidrográfica 5 (RH5), que compreende a bacia 
hidrográfica do Tejo, definidas no Decreto-Lei nº 347/2007, de 19 de Outubro. 

O AHA insere-se na sub-bacia do rio Ocreza, a cerca de 400m a montante da confluência 
com a ribeira do Alvito, dominando uma área de drenagem com cerca de 780 km2, cerca de 
55% da área da bacia hidrográfica do rio Ocreza, e a montante da barragem de Pracana. 

O rio Ocreza, um dos principais afluentes da margem direita do rio Tejo, tem 83,5 km de 

comprimento e uma área de bacia de 1 422, 2 km2, não apresentando regime hidrológico 
permanente. 

O AHA abrange massas de água da categoria de rios e estão englobados no tipo de rios de 
Transição Norte-Sul (Tipo N4), que foram definidos na sequência dos trabalhos realizados no 
âmbito da implementação da DQA (INAG, 2008). O rio Ocreza está classificado como uma 
água de ciprínideos, conforme o Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto. 

A caracterização dos escoamentos mensais na secção proposta para a futura barragem do 

Alvito foi efectuada a partir de postos udométricos na área de influência da bacia hidrográfica 
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desta secção. A série udométrica seleccionada apresenta uma dimensão de 40 anos, 
correspondendo ao período de 1966/67 a 2005/06. 

O escoamento médio anual afluente à secção da barragem do Alvito é de 266,6 hm3. Em 
termos de regime natural verifica-se uma elevada variação intra-anual (em termos médios, 
escoamento em Agosto de 0,2 hm3 e em Janeiro de 64,3 hm3) e inter-anual (estimando-se 

em alguns anos escoamentos inferiores a 100 hm3 e, noutros, valores de escoamento 
superiores a 600 hm3).  

Os caudais de cheia foram estimados a partir do Método Racional e da simulação hidrológica 
recorrendo ao programa de cálculo automático HEC-HMS desenvolvido pelo “Hydrologic 
Engineering Center (HEC) do U.S. Corps of Engineers”, que permite simular os processos de 
formação (componente precipitação escoamento), propagação e amortecimento de cheias 
naturais. Foram elaborados hidrogramas de cheia para os períodos de retorno de 5, 50, 100, 

1 000, 5 000, 10 000 anos, e para vários cenários de precipitação (uniforme ou não uniforme 
e com várias durações). A simulação hidrológica, considerando precipitação não constante, 
foi a que obteve valores mais elevados para os períodos de retorno considerados. Em 

consequência, e por uma razão de segurança, para o dimensionamento da Barragem do 
Alvito, consideraram-se os caudais de ponta de cheia calculados por simulação hidrológica, 
considerando as cheias com distribuição temporal não uniforme. 

A cheia milenar para a secção da barragem do Alvito foi, assim, estimada partir de um 
método de simulação hidrológica, considerando uma chuvada com distribuição temporal do 
2º quartil de Huff e com uma duração de 48 horas, tendo-se obtido um valor de 1272 m3/s.  

O EIA estimou a quantidade de sedimentos afluentes à albufeira, a sua retenção e 
distribuição, bem como a análise das consequências do assoreamento, face à quantidade 
previsível de sedimentos retidos. Na ausência de dados, foram considerados dois modelos 
teórico-empíricos: Método de Fournier e Equação Universal de Perda do Solo, que 

conduziram a valores praticamente coincidentes, da ordem das 150 t/km2.ano, ou em 
volume de 115, 4 m3/ (km2.ano). A partir destes valores foram estimados os volumes de 
retenção média anual de sedimentos, cerca de 0,088 hm3/ano para os dois NPA em análise, 
e a sua distribuição na albufeira do Alvito. O EIA conclui que o volume total da albufeira é 
reduzido para o NPA (221) e NPA (227), sendo as consequências para a exploração da 
albufeira (reduções do volume útil, problemas operacionais na tomada de água e tomada de 

fundo), a médio e longo prazo reduzidas. No entanto, tendo em conta as medições do grau 

de assoreamento nas albufeiras de Sta Luzia, Idanha e Montargil, que apresentam valores 
muito mais elevados do que os estimados para o Alvito, considera-se que em fase de 
Projecto de Execução deverá ser reavaliado o volume de sedimentos afluente à albufeira, 
bem como proceder a um levantamento batimétrico da albufeira da Pracana. 

Qualidade físico-químico da água 

O EIA procedeu à identificação das principais pressões existentes na bacia tendo identificado 

as fontes de poluição tópica e difusa.  

De acordo com o INSAAR (2007) o índice de atendimento da população servida por sistema 
de drenagem e de tratamento de águas residuais no concelho de Castelo Branco e Vila Velha 
de Ródão ultrapassa os 90%. 

Reportando-se à informação do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Tejo, na sub-bacia do rio 
Ocreza, a “poluição tópica urbana é dominante em termos de CBO5, CQO e SST 
respectivamente (72%), (71%) e (96%)”, em resultado quer da ausência de tratamento, 

quer do tratamento insuficiente, das águas residuais domésticas. O tratamento de um modo 

geral efectuado apenas recorre a fossas sépticas, incluindo apenas tratamento primário (sem 
remoção de nutrientes).  

Segundo informação das Águas do Centro, existem algumas descargas de águas residuais 
tratadas em afluentes do rio Ocreza, nomeadamente no rio Tripeiro e no rio Ramalhoso, em 
locais a montante da albufeira. Estas descargas cumprem o Decreto-Lei nº236/98, de 
Agosto. 

Em termos de agro-pecuárias e agro-industriais, e de acordo com a ENEAPAI, a carga de 
CBO5 e azoto para a sub-bacia do Ocreza não é significativa. No entanto, os efluentes não 
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tratados provenientes da agro-pecuária constituem uma fonte de poluição significativa dos 
cursos de água, sendo ainda de destacar o lagar de produção de óleos vegetais brutos (com 
excepção do azeite) da Cooperativa Agrícola dos Olivicultores de Chão da Vã, localizado na 
área abrangida pela albufeira, mas para a qual se desconhece o destino das águas residuais 
produzidas. 

Na sub-bacia do Ocreza a carga de CBO5 proveniente dos sectores da bovinicultura, 
suinicultura, avicultura, lagares de azeite, matadouros, queijarias e adegas, é inferior a 2500 
ton/ano para os concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão. A carga de azoto varia 
entre 100 e 500 ton/ano para o concelho de Castelo Branco e inferior a 100 ton/ano para 
Vila Velha de Ródão. 

A actividade agrícola constitui uma fonte de poluição difusa, devido ao uso inadequado do 
solo, e aplicação excessiva de adubos e fertilizantes.  

A albufeira de Pracana e a respectiva bacia hidrográfica, onde será construído o AHA, estão 
classificados como zonas sensíveis, porque revelam sinais de eutrofização, de acordo com a 
identificação realizada no âmbito da Directiva 91/271/CEE do Concelho, de 21 de Maio de 

1991, relativa ao tratamento das águas residuais urbanas. 

Para a caracterização da qualidade da água foram realizadas duas abordagens, recorrendo 
cada uma a dados de origem diferente:  

 Dados de qualidade da água disponíveis no SNIRH para as estações localizadas na 
sub-bacia do Ocreza: Albufeira da Marateca (14M/01), no rio Ocreza, e Albufeira do 
Pisco (13L/01), num afluente do rio Ocreza, a montante da albufeira de Alvito, e 
Almeirão (15K/01), a jusante da barragem do Alvito, e para as águas balneares: praia 
da Taberna Seca e praia da Azenha dos Gaviões,  

 Dados obtidos através da realização de uma campanha de amostragem para a 
caracterização da situação de referência, no âmbito dos planos de monitorização a 

implementar durante as fases de construção e de exploração do AHA, os quais serão 
analisados aquando da análise do estado das das massas de água. 

No que se refere à primeira abordagem, e tendo em conta a “Classificação dos cursos de 
água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos”, 
constatou-se que: 

 a albufeira da Marateca (14M/01) apresentou entre 2005 e 2008, qualidade 

razoável (C), devido ao parâmetro CBO5. 

 a estação de Almeirão (15K/01) embora tenha obtido a classificação de qualidade 

razoável (C) entre 2005 e 2007, no ano de 2008 obteve a classificação má (D) 

devido a uma concentração de CBO5 pontualmente muito elevada num mês, 
apontando as concentrações para os outros parâmetros para uma água de 
qualidade excelente (A) no resto do ano.  

 a qualidade da água da albufeira do Pisco (13L/01), melhorou entre 2005 e 2008, 

tendo apresentado qualidade boa (B) em 2007 e 2008, e razoável (C) nos anos 
anteriores, no entanto, e no sentido da análise da qualidade de água no troço do 
rio Ocreza afecto ao AHA, é pouco representativa, dado que é a estação que se 

localiza mais a montante da área em estudo, estando esta barragem construída 
num afluente do Ocreza. 

No caso da caracterização das águas balneares, para o período de 2006 e 2008, verifica-se 
que a praia da Taberna Seca apresentou uma qualidade de água Boa. No caso da praia da 

Azenha de Gaviões, em alguns meses de 2007 foi classificada como Aceitável (Junho, Agosto 
e Setembro) e com qualidade Boa nos restantes meses. 

Estado das massas de água 

No âmbito do Art.º 5 da DQA as massas de água abrangidas pelo AHA foram consideradas 
como estando em risco de não atingir o bom estado em 2015. 

Para a caracterização da situação de referência, e posterior avaliação de impactes, no que se 
refere ao estado ecológico das massas de água afectas ao AHA foi realizada uma campanha 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 17 

Anteprojecto 

de amostragem, no final da Primavera de 2009, tendo em conta as recomendações do INAG 
expressas no documento “Monitorização da qualidade ecológica no âmbito dos 
empreendimentos hidroeléctricos”. Nesta campanha foram considerados 9 locais de 
amostragem (6 no rio Ocreza - 2 pontos a jusante do AHA, 3 pontos no troço a ser submerso 
e 1 ponto a montante do regolfo da albufeira), um ponto no rio Tripeiro, um ponto na ribeira 

da Líria e um ponto na ribeira do Vale: 

 Ponto A, no rio Ocreza, a montante da futura albufeira,  

 Ponto B, no rio Tripeiro, afluente do rio Ocreza,  

 Ponto C no rio Ocreza, dentro da zona a submergir,  

 Ponto D, na ribeira da Liria, afluente do rio Ocreza,  

 Ponto E, no rio Ocreza, dentro da zona a submergir,  

 Ponto F, na ribeira do Vale, afluente do rio Ocreza (ribeira do Vale do Grou),  

 Ponto G no rio Ocreza, dentro da zona a submergir,  

 Ponto H, no rio Ocreza imediatamente a jusante da futura barragem,  

 Ponto I, a jusante da futura barragem, a 5 km do Ponto H.  

De acordo com o EIA, estava prevista a realização de uma campanha de amostragem para 
os parâmetros físico-químicos, previsivelmente em Setembro, cujos dados serão utilizados 
em RECAPE. 

Foram considerados os elementos de qualidade físico-químicos, biológicos (diatomácias,  
macrófitos, macroinvertebrados bentónicos e fauna piscícola) e hidromorfológicos. Os 
métodos de amostragem para os elementos de qualidade biológica estão de acordo com os 
Manuais de Amostragem estabelecidos pelo INAG, I.P. e o método utilizado para a 
caracterização da continuidade e condições morfológicas, o “River Habitat Survey”, está 
também de acordo com o proposto por este Instituto. 

Nos Quadros em que são apresentados as classes de qualidade, estas não são apresentadas 

em EQR, com excepção para as diatomácias, pelo que está erroneamente dito que é feita a 
avaliação do estado ecológico (pág. 241), tal como este é entendido nas definições 

normativas da Directiva-Quadro da Água. 

Acresce ainda, que para a avaliação do estado não foram considerados os dados de 
monitorização do INAG, I.P. para os anos 2003 e 2004, tal como foi solicitado no âmbito da 
conformidade. 

Por outro lado, na classificação do Estado não foi considerado documento “Critérios para a 

classificação do estado das Massas de água Superficiais, rios e albufeiras”, cuja versão final 
data de Setembro de 2009, mas para o qual existiam versões anteriores. 

Assim, considera-se que em RECAPE deve ser apresentada uma revisão da situação de 
referência no que se refere ao estado das massas de água, tendo em conta os seguintes 
aspectos: 

 Avaliação do estado das massas de água tendo em conta os “Critérios para a 

classificação do estado das Massas de água Superficiais, rios e albufeiras”, cuja versão 
final data de Setembro de 2009, ou uma versão mais recente do mesmo, utilizando as 
métricas e índices nele referidos, assim como os valores de referência para o tipo de 
rios “Transição Norte-Sul”, incluídos neste documento para o cálculo dos EQR's. 

 Dados posteriores aos utilizados no EIA resultantes de campanhas entretanto 
realizadas, nomeadamente no que se refere ao mês de Setembro. 

No caso dos Fitobentos (diatomácias) foi adoptado o Índice de Poluossensibilidade 

Específica (IPS), índice incluído na Decisão da Comissão nº 2008/915/EC de 30 de Outubro 
de 2008 “establishing, pursuant to Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of 
the Council, the values of the Member State monitoring system classifications as a result of 
the intercalibration exercise”, e considerada adequada para os rios do tipo Rios de Transição 
Norte-Sul, como é o caso do rio Ocreza, tendo sido calculado o Índice em Rácio de Qualidade 
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Ecológica (EQR), tendo como valor de referência 18,70. De acordo com os resultados obtidos 
para os troços amostrados, verifica-se que em termos gerais a qualidade da massa de água 
varia entre excelente a má, apresentando os pontos A, B e F, Excelente, o ponto D, 
Razoável, e os restantes pontos Bom. 

Em relação aos Macroinvertebrados bentónicos, há a informar o seguinte: 

a) Na página 228, item ii. Macroinvertebrados bentónicos é dito que “A avaliação do 
estado ecológico de cada troço baseou-se num conjunto de métricas calculadas 
automaticamente pelo software (Quadro 80) [do Asterics 3.1.1]”. No entanto, no 
Quadro 80 são apenas apresentadas as métricas, mas não são apresentados os 
valores das classes de qualidade para cada uma das métricas, os valores de 
referência e os respectivos EQR. 

b) O Quadro 81 apresenta as classes de qualidade para o IBMWP, o qual não está de 

acordo com as definições normativas da DQA e não é o índice adoptado para este 
elemento biológico, tal como está expresso no Decisão da Comissão nº 
2008/915/EC de 30 de Outubro de 2008 “establishing, pursuant to Directive 

2000/60/EC of the European Parliament and of the Council, the values of the 
Member State monitoring system classifications as a result of the intercalibration 
exercise”. 

A abordagem considerada para este elemento está errada, e os resultados obtidos não 
podem ser utilizados para a classificação do estado ecológico, tal como este está 
estabelecido na DQA. No âmbito da Conformidade foi solicitado a revisão deste aspecto, que 
no entanto não foi realizada. 

De acordo com as métricas de avaliação (Nº de taxa total presente, EPT, Diversidade de 
Simpson, Diversidade de Shannon Wiener, Equitabilidade, Percentagem de Taxa Dominante, 
IBMWP, constata-se que todos os locais apresentam características semelhantes, tendo sido 

classificados nas classes de boa qualidade e excelente qualidade. As comunidades de 
macoinvertebrados foram semelhantes, sendo a Ephemeroptera, Díptera, Oligochaeta e 
Trichoptera as mais abundantes. 

As taxas presentes indicam que nenhum dos locais está sujeito a forte contaminação 
orgânica e que as principais diferenças resultam essencialmente de alterações nos estados 

morfológicos características de cada local. 

De acordo com o IBMWP' Os locais amostrados em termos de classe de qualidade, o ponto A, 

E e F apresentam qualidade Excelente e os restantes locais Boa. 

Em relação aos Macrófitos foi utilizada a adaptação a Portugal do Mean Trophic Rank 
(MTR), denominado MTRp, assim como o Índice de vegetação Ripária (IVR), desenvolvidos 
no âmbito dos trabalhos preparatórios realizados pelo INAG, I.P. para a aplicação da DQA e 
publicado em Ferreira et al. (2007). Complementarmente foi utilizado o Índice de qualidade 
do Bosque Riberinho (QBR), tendo-se constatado o seguinte: 

 MTR – os pontos amostrados revelam homogeneidade em termos de qualidade e 

de nível trófico próximo da oligotrofia que se traduz em bom estado de 
conservação; 

 IVR – revelam que o estado de conservação da vegetação ripícola varia entre o 

médio e o mau. 

 QBR – revela que existem importantes alterações ao nível da qualidade do bosque 

ribeirinho, ainda possuam uma qualidade aceitável. 

A vegetação ripícola foi considerada um biótopo “muito sensível”, dada a presença do Habitat 
91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Aldo-Pandion, Alnion 
incanae, Salicion albae), embora apenas esteja presente de forma fragmentada, mas 

também devido à sua importância faunística. 

As principais causas de degradação da vegetação ribeirinha na área em em estudo decorrem 
da prática da agricultura nos terraços adjacentes ao canal e ao elevado pisoteio das margens 
em algumas zonas, em resultado do pastoreio ou actividades de recreio. 
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Relativamente aos parâmetros hidromorfológicos, a sua caracterização foi efectuada 
recorrendo ao método River Habitat Survey (RHS) tendo procedido à amostragem de três 
troços localizados respectivamente, a montante da albufeira, na albufeira e a jusante da 
Barragem, sendo RHS_01(jusante/Ponto H), RHS-02 (albufeira/Ponto C) e RHS_03 
(Montante/Ponto A). 

Considerado o Índice de qualidade dos habitats fluviais (HQA) e o Índice referente ao grau 
de artificialidade do rio (HMS), a classificação obtida para cada um destes locais foi: 

 HQA HMS 

Troço que inclui o Ponto C a 
jusante da barragem 

V Obviamente modificado 

Troço que inclui o ponto H, na 
área a inundar 

IV Obviamente modificado 

Troço que inclui o ponto A, a 
montante da área a inundar 

V Significativamente modificado 

Em termos do Índice HQA constata-se que existe uma situação de homogeneidade para os 
três locais, considerados de Boa e Óptima qualidade.  

Em relação ao HMS constata-se que o RHS_01 e RHS_02 revelam troços “Obviamente 
Modificados”, enquanto que o RHS_03 revela um local “Significativamente modificado”.  

As modificações mais comuns a qualquer um dos troços são muito semelhantes, e englobam 
a presença de açudes e pequenas barragens, pontes e margens modificadas com muros 
tradicionais para estabilizar os terrenos agrícolas realizadas no passado. 

Na análise dos resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos foi considerada a 

“Classificação dos cursos de água superficiais de acordo com as suas características de 
qualidade para usos múltiplos” e os VMR e VMA estabelecidos no Anexo X – Qualidade das 
águas doces para fins aquícolas – águas piscícolas de ciprinídeos e Anexo XXI – Objectivos 
de qualidade mínima para as águas superficiais, do Decreto-Lei nº 236/98, de 1 de Agosto, 
tendo sido considerado que a classificação final do local de amostragem corresponde à classe 
em que se insere o parâmetro com pior classificação. 

Tendo em consideração os locais de amostragem no rio Ocreza, este apresenta uma 

qualidade da água variável, bom no local A, razoável no local C, mau no local E (devido aos 
parâmetros fósforo total, ortofosfatos), razoável no local G e H, boa no local I. Estando 
conforme com os VMR e VMA estabelecidos no Anexo X e XXI do Decreto-Lei nº236 de 1 de 
Agosto, nos locais A, C, E, G, H e I. Note-se que o local E fica a jusante do local D, na ribeira 
de Líria, afluente do rio Ocreza, e que apresenta má qualidade, devido nomeadamente aos 
parâmetros fósforo total, ortofosfatos. 

O Ponto B, no rio Tripeiro, afluente do rio Ocreza, apresenta água de boa qualidade, estando 

conforme com os VMR e VMA estabelecidos no Anexo X e XXI do Decreto-Lei nº236 de 1 de 
Agosto. 

O Ponto D, na ribeira da Liria, afluente do rio Ocreza, apresenta má qualidade devido aos 
teores elevados em fósforo total e ortofosfatos, baixo teor em oxigénio dissolvidos e valores 
elevados para o CQO, Azoto Kjeldahl e CBO5, e não está conforme com os VMR e VMA 
estabelecidos no Anexo X para os SST, oxigénio dissolvido, nitritos e CBO5, e com os VMA do 

Anexo XXI para o fósforo total, azoto total e CBO5, do Decreto-Lei nº236, de 1 de Agosto. 

O Ponto F, na ribeira do Vale, afluente do rio Ocreza (ribeira do Vale do Grou), apresenta 
água de boa qualidade, estando conforme com os VMR e VMA estabelecidos no Anexo X e 

XXI do Decreto-Lei nº236, de 1 de Agosto.  

Os resultados desta análise são compatíveis com os resultados obtidos para a análise 
efectuada considerando os dados da estações de qualidade da água do SNIRH. 

Considerando os elementos de qualidade físico-químicos e biológicos (e hidromorfológicos 

para os Pontos A, C e H), e ao Sistema de Classificação do INAG (princípio one out-all out, 
estabelecido pela Comunidade Europeia para a Classificação do Estado Ecológico), conclui-se 
que, de uma forma global, o estado ecológico na área em estudo é mau. Apenas o Ponto A, 
no rio Ocreza, a montante da futura albufeira, e o Ponto B, no rio Tripeiro, afluente do rio 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 20 

Anteprojecto 

Ocreza, apresentam um estado ecológico razoável. Os piores resultados obtidos, a nível dos 
elementos biológicos, são os peixes e os macrófitos. As comunidades de macroinvertebrados 
e de diatomácias são ricas, apresentando espécies pouco tolerantes à poluição. 

Usos Existentes 

O sistema de abastecimento de Pisco/Sta Águeda/Cáfede das Águas do Centro, que abastece 

o concelho de Castelo Branco e parte do Concelho de Vila Velha de Rodão, inclui a barragem 
do Pisco na ribeira de S.Vicente, afluente do rio Ocreza, e a barragem de Sta Águeda 
Marateca no rio Ocreza, ambas a montante da área em estudo. Está ainda prevista a 
barragem de Barbaído, que funcionará como reserva à barragem de Sta Águeda e do Pisco, 
para melhoria do abastecimento. A jusante de Pracana existem as barragens de Fratel e 
Belver. No quadro seguinte apresentam-se algumas características dessas barragens. 

Aproveitamento 
Hidráulico 

Finalidade 
NPA 
(m) 

Volume 
(m3) 

Área da 
albufeira 

(ha) 

Cursos 
de água 

afectados 

Mecanismos de 
transposição 
para a fauna 

Pisco 
Abastecimento 
e rega 

498,7 1400x103 19,8 
rib. de S. 
Vicente 

Não existente 

Marateca /Santa 
Águeda 

Abastecimento 
e rega 

385 37200x103 634,0 rio Ocreza Não existente 

Pracana 
Produção de 
energia 
eléctrica 

114 111900x103 550,0 rio Ocreza Não existente 

Fratel 
Produção de 
energia 
eléctrica 

74 92500x103 1000,0 rio Tejo Não existente 

Belver 
Produção de 
energia 
eléctrica 

46,15 12500x103 286,0 rio Tejo Eclusa Borland 

Fonte: EIA do AHA 

Na zona da Foz do Cobrão existem três regadios tradicionais, construídos pelos próprios 
agricultores, eventualmente alimentados pelo sistema de regadio tradicional enterrado na 
ribeira de Vale Cobrão. No sentido de confirmar esta informação, o proponente contactou a 
DRAP Centro, aquando da elaboração do EIA, não tendo esta entidade respondido a tempo. 

Durante o procedimento de AIA, foi solicitado parecer externo à DRAP Centro que confirmou 
a existência destes regadios a jusante da barragem, mas que não captam água no rio 
Ocreza. 

Existem 15 pontos de água de abastecimento aos meios aéreos de combate a incêndios 
florestais, distribuídos nos concelhos de Castelo Branco, Vila Velha de Rodão e Proença-a-
Nova. 

Existem duas praias fluviais: Taberna Seca, na margem esquerda do rio Ocreza, a montante 
da Barragem de Belver, no concelho de Castelo Branco, identificada como água balnear na 
Portaria nº 579/2009, para o ano de 2009, e igualmente identificada por esta ARH como 
água balnear para o ano de 2010; e a praia da Azenha dos Gaviões, no rio Ocreza, localizada 
no concelho de Vila Velha de Rodão, que se encontra interdita à prática balnear desde 30 de 
Maio de 2007, devido à existência de problemas de qualidade da água, anteriores a Maio de 
2006, e ao facto dos acessos e as condições da praia serem pouco adequadas para a prática 

balnear. 

Está actualmente em estudo uma nova zona balnear na Foz do Cobrão, em Vila Velha de 

Rodão, tendo sido apresentada uma candidatura ao PROVER. As análises realizadas em 
2009, evidenciam boa qualidade, prevendo-se que este ano seja monitorizada 
quinzenalmente. Se não ocorrerem problemas de qualidade da água no ano de 2010, e o 
Ministério da Saúde emitir parecer favorável, esta praia será identificada como água balnear 
em 2011, prevendo-se que os equipamentos da praia de Azenha dos Gaviões sejam 

transferidos para esta praia. 

De acordo com o Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Interior Sul (PROF BIS), 
o rio Ocreza, classificado como piscícola pela Autoridade Florestal, apresenta interesse para a 
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pesca desportiva, no que se refere às seguintes espécies: achigã, barbo, boga, carpa, 
enguia, escalo e truta. 

Avaliação de Impactes 

A avaliação de impactes ambientais incidiu sobre as fases de construção, enchimento e 

exploração, e irá verificar-se ao nível das seguintes vertentes: 

 Alteração hidrográfica e hidrológica na bacia do Ocreza em termos quantitativos,  

 Alteração da qualidade da água; 

 Classificação das novas massas de água segundo a DQA. 

Fase de Construção e Enchimento 

Durante a fase de construção, os principais impactes decorrerão da alteração do regime 
hidrológico no rio Ocreza, decorrente da necessidade de colocar a seco a área onde será 

construída a barragem e demais infraestruturas conexas, sendo para o efeito construídas 
duas ensecadeiras (principalmente para controlo de caudais de cheia) e efectuadas 
derivações provisórias. 

Por outro lado, a ocupação de uma área de 91,8 ha para o estaleiro e outras infraestruturas 
associadas à obra, parte da qual impermeabilizada, assim como a circulação de máquinas e 
veículos pesado, movimentação de terras, incluindo transporte até às escombreiras, 

desarborização e desmatação de áreas e intervenções com recurso a explosivos, provocará 
aumento do escoamento superficial e diminuição da infiltração, associado muitas vezes a 
fenómenos de erosão e transporte de sedimentos para as linhas de água, e diminuição da 
sua capacidade de transporte. 

Acresce ainda que na zona a jusante da restituição em turbinamento da central, já dentro da 
albufeira de Pracana, serão escavados cerca de 426 000 m3, independentemente do NPA 
seleccionado, que provocarão o depósito de sedimentos na albufeira de Pracana. 

Relativamente à qualidade de água e decorrente das actividades acima mencionadas, a que 
acresce a constituição de duas escombreiras dentro da albufeira, haverá um aumento da 
turvação e dos sólidos em suspensão na água, com implicações ao nível do transporte 

aluvionar, afectando a sua qualidade e as comunidades aquáticas.  

Segundo o EIA, estes impactes são da magnitude e significância reduzida. No entanto, 
considera-se que os impactes associados à alteração do regime hidrológico e ao aumento dos 
sedimentos acumulados no leito da linha de água, são negativos e significativos, dado que 

terão implicações importantes ao nível dos ecossistemas aquáticos e das comunidades que 
os caracterizam, quer no que se refere à fauna piscícola, mas também no que se refere às 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos e diatomácias associados a substratos 
grosseiros e pedras, onde se irá verificar a deposição de sedimentos. 

Estes impactes são minimizáveis se forem cumpridas de forma eficaz as medidas de 
minimização que constam deste Parecer. 

São ainda de considerar os potenciais impactes na qualidade da água associados à produção 
das águas residuais domésticas e industriais produzidas, assim como as águas provenientes 
da drenagem, nomeadamente das áreas de armazenamento de óleos, combustíveis e 
produtos químicos. De acordo com o EIA, o destino final previstos para estas águas permitirá 
salvaguardar a qualidade da água, não se prevendo a sua degradação, não sendo 

expectáveis impactes negativos. 

A alteração do regime hidrológico a jusante da barragem continuará a verificar-se durante a 

fase de enchimento, que durará cerca de 2 anos. Durante a fase de enchimento o regime 
lótico do rio Ocreza e dos troços finais dos seus afluentes será alterado e passará a lêntico, 
verificando-se que o rio Ocreza na área a inundar experimenta uma alteração do seu 
carácter, deixando de ser rio e passando a ser um lago, e o troço do rio Ocreza a jusante do 
AHA passa a ser um troço de rio fortemente modificado. Estas alterações irão manter-se 
durante a fase de exploração e merecerão maior detalhe mais à frente. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 22 

Anteprojecto 

Devido ao aumento do tempo de retenção, haverá um agravamento da qualidade da água, 
que se fará sentir na albufeira e a jusante da barragem. A degradação da qualidade da água 
dependerá também do volume dos resíduos vegetais que permanecerão na área a inundar.  

Estes impactes são negativos e significativos, mas minimizáveis se forem implementadas as 
medidas de minimização adequadas, como sejam a manutenção de um regime de caudais 

ecológicos durante a fase de obra e enchimento da albufeira, assim como a desmatação, 
desaborização e remoção da vegetação total na área a inundar.  

Em termos de impactes cumulativos, foram consideradas as principais linhas de água 
afectadas pelo AHA: rio Ocreza, ribeira do Vale do Grou, ribeira da Líria, rio Tripeiro, ribeira 
da Magueija e ribeira do Groulo, para ambos os NPA's em análise. O EIA conclui que cerca 
dos cerca de 300 km de linhas de água, 82,8 % estão classificados como sistemas lóticos e 
apenas 17,2 % estão classificados como lênticos. Após a construção do AHA a percentagem 

do comprimento total das linhas de água consideradas como sistemas lênticos duplicará, 
passando a ser de 37,2 % para o NPA (227) e 35,7% para o NPA (221), sendo que para o rio 
Ocreza 71,7 % da sua extensão apresentará características lênticas.  

Assim, considera-se que ao nível da rede hidrográfica o impacte gerado é negativo e muito 
significativo, apenas parcialmente minimizável. 

Fase de Exploração 

Quantidade 

Na fase de exploração do AHA serão constituídas duas massas de água fortemente 
modificadas: uma constituída pela albufeira, e outra a jusante da barragem, correspondendo 
ao troço do rio Ocreza em que o regime hidrológico foi significativamente alterado. 

Para a identificação do comprimento do troço de rio considerado fortemente modificado, 
foram considerados três sub-troços: 

 Troço A – entre a barragem e a confluência da ribeira do Alvito com o rio Ocreza, com 

0,5 km de comprimento, receberá apenas as afluências relativas ao caudal ecológico 
descarregado pela barragem e eventualmente algum caudal descarregado pelo 
descarregador de cheias (a ocorrer com uma frequência muito reduzida). 

 Troço B – entre a confluência da ribeira do Alvito e a zona de restituição do circuito 
respectivo hidráulico do AHA, numa extenção de cerca de 5,5 km. Este troço recebe 
além do caudal ecológico, as afluências das ribeiras do Alvito, da Fróia e do Vale do 
Cobrão, afluentes do rio Ocreza. De acordo com os valores estimados no Estudo 

Hidrológico, as afluências neste 2º troço representam em média 21% das que 
ocorreriam em regime natural. 

 Troço C – a jusante da referida restituição e até à albufeira de Pracana. Este troço 
encontra-se já sob a influência da albufeira de Pracana. Durante a exploração do AHA 
as variações que ocorrem neste troço serão inferiores às verificadas actualmente em 
resultado da exploração da albufeira de Pracana, já que esta passa a constituir o 

contra-embalse do AHA, sendo a água da albufeira de Pracana, bombada para a 
albufeira de Alvito. 

Face ao exposto, considera-se que o troço do rio Ocreza a considerar como massa de água 
fortemente modificada, devido à construção do AHA, corresponde aos troços entre a 
barragem e a restituição (troços A e B), com cerca de 6 km. 

A alteração da natureza das massas de água da categoria rios, correspondentes à albufeira e 

ao troço do rio Ocreza fortemente modificado a jusante da barragem, torna impossível que 

estas massas de água venham a atingir o estado ecológico, o que constitui um impacte 
negativo de elevada magnitude e muito significativo. Para estas massas de água os 
objectivos de qualidade a atingir serão o potencial ecológico, sendo este definido de forma 
distinta para a albufeira e para o troço fortemente modificado do rio Ocreza. 

De acordo com o EIA, só em fase de projecto de execução será definido o regime de caudais 
ecológicos a garantir a jusante da barragem, a realizar após a conclusão e análise dos 
estudos de base de hidráulica fluvial e hidromorfológica, e após a realização de uma 2ª 

campanha de caracterização do estado ecológico, a realizar na próxima Primavera de 2010. 
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Estando estes estudos previstos no Capítulo das “Recomendações para a fase de projecto de 
execução” do EIA: 

 “PE.FA01 – Em fase de projecto de execução deverão ser efectuados estudos para a 
determinação do regime de caudais ecológicos a implementar no AH do Alvito. Deverão ser 
desenvolvidos os trabalhos de campo necessários para a definição do caudal ecológico a 

partir da Metodologia Incremental (Instream Flow Incremental Methodology, IFIM) e do 
Método do Perímetro Molhado.” 

Não sendo, no entanto, dito em que data é que terá início o trabalho de campo da 
Metodologia Incremental (Instream Flow Incremental Methodology, IFIM). Considera-se que 
esse trabalho de campo deveria ter tido início o mais cedo possível. As espécies-alvo a 
considerar serão seleccionadas em função do seu valor conservacionista. 

 “PE.FA02 – A informação a recolher durante 2ª campanha permitirá validar os 

resultados obtidos em termos do estado ecológico do rio Ocreza e principais afluentes que 
serão afectados pelo projecto e contribuirá para a criação de informação de base 
fundamental aos futuros trabalhos de monitorização.” 

Contudo a nível de anteprojecto foi previsto o lançamento de volumes conservativos, fixados 
de uma forma empírica em cerca de 5% das afluências ao local da barragem, que se admite 
excederem as necessidades em causa. No anteprojecto da barragem foi, assim, contemplada 

a construção de uma válvula para descarga em contínuo de caudais até 500 l/s. 

Em fase de conformidade, e atendendo que os valores do caudal ecológico a descarregar, 
condicionam o dimensionamento dos órgãos de descarga para estes fins, solicitou-se a 
apresentação de uma estimativa dos caudais ecológicos a descarregar resultante da 
aplicação do Método desenvolvido pelo INAG, no âmbito do Plano Nacional da Água, para ano 
médio, seco e húmido. O EIA considerou que pelo facto dos valores de caudal ecológico 
obtidos pela aplicação deste método serem nulos para os meses de Julho a Outubro, e muito 

reduzidos para o mês de Junho, deveriam ser revistos, em fase de RECAPE. Este facto não 
alterará os cálculos efectuados para o dimensionamento do dispositivo de descarga dado que 
esta dependerá dos caudais ecológicos mais elevados a descarregar: caudais a descarregar 
em ano húmido, nos meses de Inverno. Assim, o caudal de dimensionamento do dispositivo 
de descarga dos caudais de descarga será o caudal de 2,49 m3/s.  

O caudal de cheia com período de retorno de 2 anos, cerca de 152 m3/s, corresponde 
sensivelmente à capacidade máxima da descarga de fundo, pelo que a descarga do caudal 

com período de retorno de dois anos a ocorrer durante os anos húmidos, será efectuada 
através da descarga de fundo. 

O promotor compromete-se a descarregar o regime de caudais ecológicos estabelecido, no 
âmbito da AIA, durante a fase de enchimento e exploração.  

Durante a fase de obra, dado que não haverá interrupção de caudal por via das obras de 
construção da barragem e órgãos associados, não será necessário tomar medidas específicas 

para garantir caudal no rio. Durante a construção da barragem o rio será desviado através 
de duas galerias, com 4,5 x 6,0 m2, integradas num bloco da margem esquerda da 
barragem, nas quais, após a construção, ficarão alojadas a blindagem da descarga de fundo 
e a conduta para o lançamento dos caudais ecológicos. 

Ainda no que se refere à manutenção de um regime de caudais ecológicos, e atendendo que: 

 o troço do rio Ocreza entre a confluência da ribeira do Alvito e a zona de 

restituição do circuito respectivo hidráulico do AHA, numa extensão de cerca de 

5,5 km, recebe as afluências das ribeiras do Alvito, da Fróia e do Vale do Cobrão, 

afluentes do rio Ocreza, que representam em média 21% das que ocorreriam em 
regime natural. 

 o troço do rio Ocreza entre a barragem e a confluência da ribeira do Alvito com o 

rio Ocreza que receberá apenas as afluências relativas ao caudal ecológico 
descarregado pela barragem e eventualmente algum caudal descarregado pelo 
descarregador de cheias (a ocorrer com uma frequência muito reduzida), tem 
apenas 500 m de cumprimento. 
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 a percentagem do escoamento médio anual afecto ao regime de caudais 

ecológicos, estimados a partir do  Método desenvolvido pelo INAG, no âmbito do 
Plano Nacional da Água, ronda os 15 a 20%. 

Considera-se que em fase de RECAPE, e tendo em conta a aplicação da Metodologia 
Incremental (IFIM – Instream Flow Incremental Methodology), deverá ser equacionada se a 
mais valia do ponto de vista de conservação dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e do 

potencial ecológico versus rentabilidade do aproveitamento, se justifica definir um regime de 
caudais ecológicos que será apenas particularmente significativo nos 500 m imediatamente a 
jusante da barragem, já que ao fim dos 500 m, aflui a ribeira do Alvito. Neste estudo deve 
ser avaliada de forma detalhada a contribuição da ribeira do Alvito para os caudais do Ocreza 
ao longo do ano hidrológico. Saliente-se, no entanto, que deverá ser sempre garantido um 
caudal nos 500 m, o qual poderá corresponder aos 5% do escoamento médio anual 
considerados no anteprojecto. 

No que se refere ao caudal reservado, e atendendo que não foram identificados usos da água 
no troço de rio entre as albufeiras, não é necessário a sua definição. 

Ainda nesta fase, foi solicitada a simulação da exploração da albufeira, em ano médio, 
húmido, muito húmido e seco, considerando que em regime de exploração normal a faixa de 
interníveis da albufeira do Alvito terá cerca de 3 m (a exceder apenas em circunstâncias 
excepcionais), e o regime de caudais ecológicos a garantir será o definido a partir do Método 

desenvolvido pelo INAG, no âmbito do Plano Nacional da Água, considerando-se, por opção 
do proponente, uma marjoração dos percentis de excedência fixados para os meses de Julho 
a Outubro, dado que para estes meses o modelo dá caudais nulos. Não foi considerado 
caudal reservado pelos motivos cima expostos. 

De acordo com a simulação efectuada não ocorrem, salvo excepcionalmente, descargas para 
jusante, por outro lado, a variação do nível da albufeira à escala sazonal é pouco 
significativo. Para a escala diária, e em resultado do regime diário de 

turbinamento/bombagem, verifica-se uma descida do nível de água durante o dia e a sua 
subida durante a noite, traduzindo-se no entanto por uma reduzida variação de níveis, 
situada apenas cerca de 30 e 40 cm, a que corresponde a taxa de variação temporal 
irrelevante, inferior a cerca 8 cm/hora. 

Face ao exposto considera-se que a variação interníveis à escala sazonal e diária não é 

significativa em termos de amplitude e velocidade de variação, a ponto de gerar impactes 
negativos significativos. 

Em relação à produção estimada de sedimentos na albufeira verifica-se que o volume de 
sedimentos produzido, para um período de vida útil de 100 anos, é reduzido, 
correspondendo apenas a 2% do volume total da albufeira para os dois NPA. Os impactes 
espectáveis serão diminutos, quer no que refere à redução do volume da albufeira como a 
eventuais problemas da tomada de água. Refere-se novamente que tendo em conta os 
resultados obtidos, em termos de estimativa de sedimentos, em fase de RECAPE deverá ser 

reavaliado o volume de sedimentos afluente à albufeira, bem como proceder a um 
levantamento batimétrico da albufeira da Pracana, uma vez que esta se localiza a jusante, 
tendo em vista avaliar a deposição de sedimentos que possa ocorrer na albufeira do Alvito. 

Qualidade 

No sentido de avaliar a qualidade de água que será expectável ocorrer na albufeira do AHA, 
o EIA analisou os dados de qualidade da água disponíveis para a barragem de Pracana, 
imediatamente a jusante da restituição do circuito hidráulico de Alvito e apresentando cargas 

poluentes afluentes semelhantes (de origem urbana e agropecuária), e da albufeiras de Sta 
Águeda/Marateca a montante do AHA. 

Considerando-se os objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas superficiais, 
definidos no Anexo XXI do Decreto-Lei nº236/98 de 1 de Agosto, constata-se que o oxigénio 
dissolvido (%) é o parâmetro que desrespeita mais vezes o VMA. Os parâmetros pH, CBO5, 
fósforo total e azoto amoniacal também ultrapassam em situações pontuais os limites 
estabelecidos neste Decreto-Lei. Tendo em conta os critérios estabelecidos pelo INAG para a 

classificação do grau de eutrofização de uma massa de água, conclui-se que a albufeira de 
Pracana se encontra eutrófica, contribuindo para esta classificação principalmente o fósforo 
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total, o qual tem vindo, no entanto, um decréscimo significativo desde 1994. Tendo em 
conta os perfis de temperatura e oxigénio, constata-se que nos meses mais quentes, de 
Junho e Julho, ocorre estratificação térmica, registando-se de um modo geral situações de 
anóxia nos meses de Verão. 

A albufeiras de Sta Águeda/Marateca a montante do AHA encontra-se eutrofizada, o 

hipolímnio apresenta condições de anóxa, e ocorrem “blooms” frequentes de cianobactérias. 
No que refere à albufeira do Pisco, igualmente a montante do AHA esta também se encontra 
eutrofizada. 

Face ao exposto e atendendo: i) à taxa de renovação (tanto mais elevada quanto menor for 
o NPA e mais húmido for o ano) e aos tempos de residência (que aumentam com o aumento 
do NPA e são mais elevados em anos secos); ii) às cargas afluentes essencialmente de 
origem humana e agro-pecuária, responsáveis pela má qualidade da água do rio Ocreza e da 

generalidade dos seus afluentes, é expectável que a albufeira de Alvito venha a apresentar 
má qualidade e problemas de eutrofização decorrentes de teores elevados em fósforo 
(detectados nos locais D e E), com estratificação térmica no Verão (com diferenças de 

temperatura da ordem dos 10ºC, numa espessura de água de 5 a 10 m), e situações de 
anóxia nestes meses.  

A estes factores acresce ainda que analisando os volumes turbinados e bombados se 

constata que nos meses mais secos os valores dos volumes bombados e turbinados são 
próximos e superiores ao caudal afluente à bacia. Ou seja, nos meses mais secos a albufeira 
irá funcionar em sistema quase fechado, aumentando a probabilidade de ocorrer fenómenos 
de eutrofização, cenário que se agrava nos meses mais secos com reduzidas afluências, em 
que os tempos de residência diminuem. Este efeito é minimizado pela reoxigenação que 
ocorre durante o ciclo turbinamento/bombagem. Durante os restantes meses do ano, o 
volume turbinado será superior ao volume bombado, pelo que durante estes meses ocorre 

uma maior renovação da qualidade da água. 

Em situações normais funcionará a tomada de água à cota de 7 m abaixo do NPA, e a água 
descarregada para jusante terá geralmente boa qualidade. No entanto, quando funcionar a 
segunda tomada de água a 36 m do NPA, o que deverá ocorrer apenas em condições 
excepcionais, poderá haver uma degradação significativa da qualidade da água. Não 
obstante, não se concretizam quando se podem verificar estas circunstâncias excepcionais do 

ponto de vista operacional, o que é de grande importância, dado que a libertação de água da 

zona hipolimnética terá importantes impactes na qualidade da água no rio Ocreza. 

Apenas excepcionalmente ocorrerão descargas da barragem para cada um dos NPA. 

Assim, atendendo que é expectável que a albufeira de Alvito venha a apresentar má 
qualidade e problemas de eutrofização, com estratificação no Verão e situações de anóxia 
nestes meses, os quais poderão afectar a qualidade da água descarregada para jusante, 
considera-se que os impactes na qualidade da água, são negativos, de elevada magnitude e 

muito significativos. 

Avaliação do estado das massas de água 

A construção da barragem e criação da albufeira induzirão uma alteração significativa nas 
massas de água em presença, em resultado do efeito barreira, da transformação do 
ecossistema de um regime lótico para um regime lêntico, da perda do contínuo fluvial e da 
alteração das comunidades aquáticas. Para a massa de água fortemente modificada assim 
criada, o objectivo de qualidade já não é o bom estado ecológico, mas sim o potencial 

ecológico. 

No sentido de obter o bom potencial ecológico da albufeira devem ser implementadas todas 
as medidas mitigadoras viáveis do ponto de vista técnico e económico que permitam 
melhorar significativamente as características ecológicas da albufeira e que não ponham em 
causa a produção hidroeléctrica. No sentido de verificar se essas medidas estão a ser 
eficazes é fundamental um programa de monitorização. Este programa suportará igualmente 
a necessidade de novas medidas de minimização/compensação que se venham a mostrar 

necessárias para mitigar o impacte negativo sobre o estado das massas de água. 

Entre essas medidas, e atendendo às previsões relativas à degradação da qualidade da água 
na albufeira de Alvito, não será possível atingir o bom potencial ecológico desta massa de 
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água fortemente modificada, sem o devido controle das fontes de poluição na bacia 
hidrográfica, no sentido de evitar a eutrofização da albufeira, medida que deve ser 
equacionada em RECAPE. No entanto, é expectável que em Plano de Região Hidrográfica 
venham a ser estabelecidas medidas que a médio e longo prazo, possam induzir a melhoria 
da qualidade da qualidade da água. 

O EIA propõe um conjunto de medidas para atingir o potencial ecológico, a implementar 
durante a fase de construção, enchimento e exploração, com as quais se concorda. 

As medidas a implementar durante a fase de construção, cuja eficácia será garantida através 
de um programa de monitorização dos elementos de qualidade físico-químicos (MM.RH05), 
contemplam a localização das escombreiras (MM.F03), a desmatação e corte de árvores, 
assim como remoção do material vegetal até ao NPA (MM.RH01, MM.FA03), a gestão do 
estaleiro (MM.RH03), o controlo da erosão (MM.FA04), a delimitação de zonas de aterro 

salvaguardando as linhas de água (MM.FA.01) e a recuperação das zonas ribeirinhas 
afectadas (MM.FA05).  

Durante a fase de enchimento e exploração, as medidas previstas incluem a descarga de um 

regime de caudais ecológicos (MM.RH07), que deverá ser devidamente equacionado de 
acordo com o atrás referido, e a sua monitorização (MM.FA08), controle de espécies 
piscícolas exóticas (MM.FA06) e sensibilização da comunidade local e associações de 

pescadores (MM.FA07) para os problemas colocados por estas espécies. 

São também propostas medidas de compensação, a saber: protecção do pool genético da 
ictiofauna local (MC.FA01), a preservação do estado ecológico das ribeiras afluentes à 
albufeira (MC.FA02), levantamento e eliminação de barreiras à ictiofauna autóctone 
(MC.FA03), criação de locais para substituição de áreas de sedimentação natural (MC.FA04). 

Entre essas medidas não está incluído um dispositivo de transposição para a ictiofauna com 
o que à partida não se concorda, mas que deveria ser devidamente justificado. Essa 

justificação deve ser apresentada em RECAPE. 

No que se refere ao potencial ecológico do troço de rio fortemente modificado, estão 
previstas medidas que contribuirão para que seja atingido o bom potencial ecológico desta 
massa de água, além da manutenção de um regime de caudais ecológicos, como sejam as 
medidas MC.FV01 – Restauração de galerias ripícolas e de outra vegetação ripícola, MC.FA03 

Levantamento e eliminação de barreiras à ictiofauna autóctone. 

Após a implementação destas medidas irá proceder-se monitorização da albufeira e do troço 

do rio Ocreza fortemente modificado, no sentido de verificar se as comunidades aquáticas 
evoluem no sentido de se atingir o bom estado da massa de água, e procedendo-se se 
necessário para o troço do rio a jusante da barrem até à albufeira de Pracana, a ajustes no 
regime de caudais ecológicos. 

Em RECAPE dever-se-à aferir a avaliação de impactes apresentada no EIA, tendo em conta a 
revisão da situação de referência solicitada neste Parecer. 

Usos da água 

O AHA permitirá criar uma reserva de água, estratégica para a produção de electricidade, 
armazenamento de energia eólica na rede, bem como a melhoria da fiabilidade e segurança 
de funcionamento do sistema eléctrico nacional, decorrente do crescimento de produção de 
electricidade de 67GWh/ano para o NPA 221 e 70GWh/ano para o NPA 227, com base num 
recurso endógeno e renovável constitui um dos impactes positivos mais relevantes do AHA. 

Em relação aos usos de água, considera-se que a albufeira da barragem do Alvito constituirá 

uma reserva estratégica de água, permitindo aumentar as disponibilidades hídricas a nível 
local e regional, particularmente em situações de seca, potenciando outros usos, 
nomeadamente abastecimento público, regadios, recreio e lazer, podendo ainda ser utilizado 
no combate a incêndios florestais.  

Em termos de impactes negativos, atendendo que em termos de disponibilidades hídricas 
não há afectação dos usos existentes, dado que não sendo o AHA um aproveitamento 
consumptivo, as afluências do rio Ocreza à barragem de Pracana não são alteradas, não são 

expectáveis impactes negativos relativamente às disponibilidades hídricas actuais.  
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No entanto, a albufeira do AHA irá inundar a Praia da Taberna, actualmente identificada, o 
que gerará impactes negativos significativos ao nível do uso balnear, de certo modo 
compensados pela possibilidade de criação de novas zonas balneares na albufeira do AHA. A 
albufeira inundará também a a praia de Azenha de Gaviões, actualmente interdita. 

Não será afectada a praia da Foz do Cobrão, actualmente em estudo. 

No que se refere aos três regadios tradicionais, atendendo que estes se localizam a jusante 
do local de implantação da barragem, não sendo coincidentes com os locais a intervencionar 
pelo AHA, e a captação de água não é feita no Ocreza, não são expectáveis impactes 
negativos. 

Impactes Cumulativos 

No que se refere aos aspectos cumulativos, e considerando apenas as principais linhas de 

água da bacia do Ocreza afectadas pelo AHA, verifica-se que a percentagem de linhas de 
água em que ocorrem ecossistemas lênticos, passa de 17,2% para 37,2 % para o NPA (227) 

e 35,7% para o NPA (221), sendo que para o rio Ocreza 71,5%, com o NPA à cota 221, ou 
71,8%, com o NPA à cota 227, passará a apresentar características lênticas. Estes impactes 
não são minimizáveis. 

Programas de Monitorização 

O EIA propõe no Capt 8.2 [Plano de Monitorização] da qualidade das águas superficiais e no 
Capt. 8.5 [Plano de Monitorização] da ecologia no que se refere ao item: “Qualidade 
Ecológica da água em ecossistemas lóticos e lênticos”, os quais denotam falta de 
coordenação entre as abordagens efectuadas para o factor água e para os factores flora, 
fauna e habitats, já que os programas de monitorização são apresentadas como entidades 
distintas mas apresentam sobreposição. Assim considera-se que estes dois planos devem ser 

integrados no sentido de elaborar o plano de monitorização do estado das massas de água a 
implementar durante a fase de construção, enchimento e exploração, procedendo-se 
previamente à acções de monitorização para complementar a caracterização de referência já 
efectuada. 

Análise Comparativa de Alternativas 

Em síntese e com base na análise efectuada constata-se que entre os NPA 221 e 227 na fase 

de construção, os potenciais impactes induzidos não apresentam aspectos diferenciáveis, 
tendo em conta as acções específicas desta fase. 

Em termos de armazenamento de água a solução alternativa NPA 227 é a que apresenta 
maiores disponibilidades hídricas, sendo a redução do volume útil armazenado quando se 
passa do NPA 227 (539 hm3) para o NPA 221 (425 hm3) da ordem de 21,2%. 

Na fase de exploração, o AHA induzirá uma alteração significativa no ecossistema fluvial, em 
resultado do efeito barreira provocado pela presença da barragem, originando uma massa de 

água fortemente modificada, independentemente do NPA considerado.  

Em termos de qualidade da água, considera-se que o NPA à cota 221 se apresenta menos 
desfavorável, nomeadamente devido à maior taxa de renovação e à menor intensificação dos 
fenómenos de eutrofização.  

A alternativa (NPA 221) considera-se a menos desfavorável, desde que implementadas as 
medidas de minimização preconizadas no EIA e neste parecer, bem como o conjunto de 

medidas compensatórias referidas e os programas de monitorização. 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A área em estudo não coincide com nenhuma das áreas nucleares de conservação da 
natureza e da biodiversidade integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas, como 
definido no n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho: “i) Áreas 

protegidas integradas na Rede Nacional de Áreas Protegidas; ii) Sítios da lista nacional de 
sítios e zonas de protecção especial integradas na Rede Natura 2000; iii) As demais áreas 
classificadas ao abrigo de compromissos internacionais assumidos pelo Estado Português;”. 
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As Áreas Classificadas mais próximas do futuro empreendimento são: Monumento Natural 
das Portas de Ródão; Parque Natural do Tejo Internacional; Parque Natural da Serra de São 
Mamede; Sítio de Importância Comunitária PTCON0007 – São Mamede; Sítio de Importância 
Comunitária PTCON0028 – Gardunha; Zona de Protecção Especial PTZPE0042 – Tejo 
internacional, Erges e Ponsul. 

Parte do rio Ocreza encontra-se actualmente ocupado pelo sistema lêntico resultante da 
construção da barragem da Pracana, cujo Nível de Pleno Armazenamento atinge a cota 114 a 
cerca de 6,5 km a jusante do paredão da barragem do Alvito. A implantação da barragem da 
Pracana, nos finais dos anos 80, junto à foz do Ocreza resultou no isolamento desta sub-
bacia do rio Tejo. Abaixo da barragem da Pracana ocorre ainda a barragem de Belver já em 
pleno rio Tejo, situando-se a barragem do Fratel, no rio Tejo, a latitude similar da barragem 
da Pracana. A montante encontra-se construída, no rio Ocreza, a barragem de Santa Águeda 

ou da Marateca cujo Nível de Pleno Armazenamento atinge a cota 385. Ocorre, ainda, na 
bacia do rio Ocreza, a barragem do Pisco que influencia a ribeira da Senhora da Orada, do 
Lagar do Melo e da Ribeirinha. Nenhum dos aproveitamentos hídricos construídos tem 
mecanismos de transposição de fauna.  

No que concerne aos valores naturais protegidos através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 
de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, na área de 

implantação do empreendimento não ocorrem espécies da flora de conservação prioritária 
listadas no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado através do 
Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. 

Relativamente à avifauna ocorre coincidência com “Áreas Muito Sensíveis” de cegonha-preta 
Ciconia ciconia, águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus, grifo Gyps fulvus e bufo-real Bubo 
bubo. Destas espécies somente águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus detém estatuto 
prioritário no Anexo A-I do diploma legal referido. Dos habitats protegidos pela legislação 

referida dois apresentam estatuto prioritário: Habitat 6220* - Subestepes de gramíneas e 
anuais da Thero-Brachypodietea e Habitat 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). 

Foi detectada a presença de cumba Barbus comizo – uma das espécies insuficientemente 
cobertas pela Rede Natura 2000 com estatuto de “Em Perigo” em Portugal – na área de 
estudo (Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, republicado através do 

Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro). No âmbito da DQA foram apanhados cumba 

Barbus comizo num ponto do rio Ocreza junto à Foz do Cobrão. Esta área é potencial para 
esta espécie, embora Barbus bocagei seja muitíssimo mais abundante: aquando do Plano de 
Bacia do Tejo (1996-1997) foi feito um ponto de amostragem no rio Ocreza e as densidades 
(nº/ha) para Barbus bocagei e Barbus comizo foram respectivamente 2174 e 29. Segundo o 
Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005) regista-se a sua ocorrência apenas 
no rio Tejo “(…) e nas sub-bacias dos rios Sorraia, Ocreza, Ponsul e Erges, indicando uma 

fragmentação acentuada. Na bacia hidrográfica do Guadiana encontra-se no rio principal e 
principais sub-bacias (…)”. 

Para além do cumba Barbus comizo, ocorrem ainda mais nove espécies de peixes 
autóctones, cinco das quais se encontram listadas no Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, 
de 24 de Abril, republicado através do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro. Segundo 
o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (ICN, 2005) bordalo Squalius alburnoides tem 
estatuto de Vulnerável, escalo-do-sul Squalius pyrenaicus e boga-de-boca-arqueada 

Chondrostoma lemmingii estatuto de „Em Perigo‟, truta-de-rio Salmo trutta e boga-
portuguesa Chondrostoma lusitanicum estatuto de “Criticamente em Perigo2. 

Foram encontradas as espécies exóticas amêijoa-asiática Corbicula fluminea, alburno 

Alburnus alburnus, gambúsia Gambusia holbrooki, perca-sol Lepomis gibbosus, achigã 
Micropterus salmoides e lagostim-vermelho-do-Luisiana Procambarus clarkii. Note-se que 
gambúsia Gambusia holbrooki e perca-sol Lepomis gibbosus estão classificadas como 
invasoras segundo o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro. Saliente-se, também, as 

13 espécies de exóticas recenseadas no grupo dos macrófitos que correspondem a 7 % do 
total de 193 espécies identificadas. 

O vale do rio Ocreza apresenta intervenção humana bastante acentuada, tendo a vegetação 
natural característica da região, à base de bosques de Quercus spp., sido substituída por 
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povoamentos florestais, à base de Eucalyptus spp. e Pinus pinaster, zonas agrícolas, com o 
olival a ocupar a maior extensão, e etapas de substituição da série mesomediterrânica luso-
extremadurense silícola, seca a sub-húmida inferior da azinheira – Pyro bourgaeanae-
Querceto rotundifoliae sigmetum. Detecta-se, igualmente, uma comunidade permanente 
reliquial dominada por zimbro Juniperus oxycedrus nas áreas de carácter edafoxerófilo e 

resquícios de vegetação ripícola constituída por amiais, freixiais, salguerais e tamujais ao 
longo das principais linhas de água. Do referido conclui-se que o grau de naturalidade da 
área de estudo é baixa.  

Em conclusão, num sistema já de si altamente intervencionado e alterado pelo Homem, a 
construção da barragem do Alvito e órgãos acessórios irá acentuar ainda mais a 
artificialização da região, resultado da substituição de meio terrestre e fluvial por meio 
construído e meio aquático artificial, causando impactes irreversíveis no sistema natural e 

perdas insubstituíveis ao nível da diversidade biológica em presença com redução 
significativa do valor conservacionista da bacia do rio Ocreza. 

A construção desta infra-estrutura irá reduzir ainda mais o continuum fluvial da sub-bacia do 

rio Ocreza ao aumentar a área que passa de sistema lótico para sistema lêntico. 

Ocorrerão, igualmente, alterações ecológicas nos locais das obras complementares, na zona 
imediatamente a jusante da barragem, bem como na zona envolvente ao local da restituição.  

A humanização do território resultante da construção do AHA significa, obrigatoriamente, um 
impacte significativo nos sistemas naturais, devendo o equilíbrio biológico e ecológico 
actualmente existente sofrer alterações irreversíveis e irrecuperáveis. 

Das duas soluções alternativas em avaliação – Nível de Pleno Armazenamento à cota 221 ou 
à cota 227 – considera-se a opção mais vantajosa ou preferencial para a exploração do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito o NPA 221 ao resultar numa menor afectação das 
componentes biológica e ecológica dos sistemas naturais. 

Apesar de não ser possível compensar (e muito menos contabilizar) a perda dos valores 
biológicos que resultará da construção desta infra-estrutura, nem o consequente impacte 
desta perda no ecossistema da região, devem ser consideradas as condicionantes e medidas 
de minimização e de compensação referidas no presente parecer. 

PAISAGEM 

Situação de Referência 

A área em estudo é um território que apresenta um padrão de relevo bastante homogéneo, 
ondulado e bem pronunciado, marcado pela presença de cristas quartzíticas que marcam 
presença por darem origem a relevos de dureza que contrastam com a paisagem envolvente. 
Merece particular destaque o Monumento Geológico das Portas de Almourão. É dominada no 
geral por uma ocupação de natureza florestal – pinhal e eucaliptal; nas zonas de relevo mais 

suave, a exploração agrícola ganha alguma expressão. O povoamento, apesar de 
aglomerado, apresenta alguma dispersão, sempre que a suavidade do relevo permite. 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 
identificação e caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos 
paisagísticos, e de acordo com Cancela d'Abreu (2004), este território encontra-se inserido 

em duas Unidades de Paisagem (UP): UP63 – Pinhal Interior, incluindo a Sub-unidade 

UP63B – Sub-unidade localizada entre as cristas quartzíticas de Ródão e da Serra 
da Amêndoa, e UP66 – Mosaico Agroflorestal - Castelo Branco.  

O estudo realizado considerou que estas unidades não traduziam devidamente a realidade da 
Paisagem local, pelo que foram definidas outras Unidades de Paisagem, da seguinte forma:  

UP 1 – Unidade de paisagem de Vale 

Abrange o vale do rio Ocreza e linhas de água tributárias afectadas pela albufeira. É uma 

unidade relativamente homogénea quer quanto ao relevo quer quanto à ocupação do solo. 
No entanto, é possível diferenciar na zona mais a norte um relevo planáltico onde a 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 30 

Anteprojecto 

agricultura é a forma de ocupação de solo dominante. Para sul, a agricultura vai dando lugar 
a um uso predominantemente florestal, de pinhal e eucaliptal, onde os matos têm também 
forte expressão. Merece particular destaque a presença de socalcos suportados por muretes, 
nas encostas declivosas das linhas de água, para a exploração de olival, com carácter único. 
É uma unidade pontuada ainda por um património rico ligado aos usos antigos do território – 

como azenhas e acentos de lavoura. O povoamento é concentrado. Merecem particular 
destaque, como situações de notável valor paisagístico, as zonas meandrizadas dos rios e 
ribeiras que proporcionam situações de praia fluvial (Taberna Seca, Gaviões), as zonas de 
foz das ribeiras de Perdigão, da Sardezinha, da Fróia, do Gaviãozinho, do Vale do Grou, da 
Quinta, da Líria e do rio Tripeiro e as zonas de atravessamento pelas pontes de Sarzedas, de 
Estrela Maria, entre Bugios e Sarnadinha (EM546), entre Bugios e Gaviãozinho (Estrada 
Municipal).  

UP 2 – Unidade de paisagem de Serra 

Situa-se na zona mais a sul da área em análise, onde se irão localizar as estruturas e infra-
estruturas do aproveitamento em estudo. O relevo é muito acentuado, marcado pelo encaixe 

do rio e pela presença da Serras das Talhadas e do Perdigão. A ocupação do solo divide-se 
entre as áreas florestais de pinheiro e eucalipto e os matos, com uma presença mais 
significativa de manchas de sobreiro, comparativamente à unidade anterior. A presença dos 

olivais faz-se na mesma em socalcos nas vertentes e estende-se pelas zonas de vale e leito 
de cheia. Merecem particular destaque nesta unidade, como situações de notável valor 
paisagístico, as zonas meandrizadas dos rios e ribeiras que proporcionam situações de praia 
fluvial, nomeadamente na foz das ribeiras do Alvito e do Cobrão; as barreiras quartzíticas 
expostas e o monumento geológico Portas de Almourão. 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual da Paisagem, Capacidade de Absorção Visual e, pelo cruzamento dos dois 
anteriores, Sensibilidade Visual e Paisagística. 

Uma primeira análise, feita sobre as Unidades de Paisagem identificadas, foi depois 
complementada com um estudo mais detalhado, sobretudo espacialmente. Assim, acerca 
deste assunto o estudo conclui o seguinte: 

A área correspondente à Unidade de paisagem de Vale apresenta uma qualidade visual 
predominantemente média ou elevada, menos frequentemente baixa; no fundo dos vales 

tem elevada capacidade de absorção visual, parâmetro que diminui com o aumento das 
cotas. Assim, esta área classifica-se como de sensibilidade paisagística genericamente baixa, 
passando a média e, pontualmente, a elevada nas cotas mais elevadas das encostas sobre o 
rio Ocreza. 

A área correspondente à Unidade de paisagem de Serra apresenta uma qualidade visual 
predominantemente muito elevada, pela presença das cristas quartzíticas de elevado valor 

cénico; tem uma capacidade de absorção visual variável, que diminui à medida que as cotas 
aumentam, pelo que as áreas mais elevadas se tornam locais de elevada sensibilidade 
paisagística. 

Avaliação de Impactes 

Fase de Construção 

Durante esta fase ocorrerão impactes significativos decorrentes de dois grandes tipos de 

acções: i) das alterações do relevo e dos usos do solo nos locais de implementação de infra-
estruturas (barragem, subestação, tomada de água, restituição, futuros restabelecimentos); 
ii) da desorganização funcional e cénica, nestas mesmas áreas e nas áreas temporariamente 
afectas à obra (estaleiros, pedreiras, escombreiras e acessos temporários). Assim, como 
principais impactes na Paisagem o estudo identifica as seguintes situações: 

 Desorganização espacial em toda a área de intervenção, com impacte estrutural 

negativo, temporário e reversível, de magnitude elevada e média significância. 
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 Introdução de elementos estranhos à Paisagem, pela presença e operação de 

maquinaria pesada e pelo transporte de materiais de grandes dimensões, gerando 
impacte estrutural e cénico negativo, temporário e reversível, de magnitude e 
significância elevadas. 

 Presença de partículas em suspensão, com redução da visibilidade e deposição na 

área envolvente, com impacte cénico negativo, de duração temporária e 
reversível, de magnitude moderada e reduzida significância. 

 Alteração na ocupação do solo devido à remoção do coberto vegetal e sua 

substituição pelos elementos de obra – estaleiros, parques de máquinas, 
escombreiras, áreas em construção – com impacte negativo, temporário e 
reversível, de magnitude elevada e elevada significância. 

 Alteração do relevo pelos movimentos de terra necessários às prospecções 

geológicas, abertura e melhoria de acessos com criação de taludes de aterro e 
escavação, abertura de canais, construção de ensecadeira, escombreiras e 
alteração do leito do rio Ocreza junto à restituição; gerando impactes estruturais e 

cénicos negativos, permanentes (temporários apenas no caso das prospecções 

geológicas e da ensecadeira) e irreversíveis, de magnitude elevada e média 
significância. 

Globalmente, o estudo conclui que, durante a fase de construção, a obra em estudo irá gerar 
na Paisagem impactes estruturais negativos de magnitude elevada e significância 
elevada. Também os impactes cénicos previstos terão magnitude elevada e significância 
elevada, sobretudo nas zonas de maior proximidade da obra e com maior acessibilidade 

visual (na zona sul da área de estudo). 

Fase de Exploração 

Durante esta fase, os impactes identificados são de dois tipos: i) aqueles que resultam da 
consolidação de infra-estruturas criadas na fase anterior; e ii) aqueles que surgem pela 
operação do AH. A valoração apresentada no EIA da magnitude e significância é feita no 
pressuposto de aplicação de todas as medidas minimizadoras preconizadas. São identificados 
os seguintes impactes na Paisagem: 

 Alteração do relevo, com presença de novos taludes ao longo dos acessos criados 

ou melhorados e recuo das áreas de cabeceira das linhas de água para montante 
pela alteração no escoamento das mesmas, com impacte estrutural negativo, 
permanente e irreversível (reversível no caso dos acessos), de magnitude e 
significância moderadas. 

 Introdução de elementos estranhos à Paisagem, com consequente aumento do 

grau de artificialização da mesma (novas infra-estruturas construídas – barragem 
e subestação, tomada de água, restituição – e albufeira), gerando impactes 
estruturais negativos, permanentes e irreversíveis, de magnitude e significância 

moderadas. 

 Introdução de elementos estranhos à Paisagem, com alteração cénica da mesma, 

pela adição de novas infra-estruturas construídas – (barragem e subestação, 
tomada de água, restituição), gerando impactes cénicos negativos, permanentes e 
irreversíveis, de magnitude e significância elevadas. 

 Presença do plano de água da albufeira, gerando alterações cénicas profundas na 

Paisagem. Esta alteração resulta num empobrecimento da Paisagem, pela 

supressão de elementos diversos e de elevada qualidade cénica com áreas muito 

consideráveis e sua substituição por um plano de água – elemento também 
considerado de elevada qualidade cénica, mas monótono, por comparação com a 
Paisagem actual; acresce ainda a presença inevitável de uma faixa inter-níveis de 
qualidade cénica muito baixa, podendo ser considerada como intrusão visual; 
considera-se ainda a alteração cénica à envolvente do monumento geológico das 
Portas de Almourão. Assim, esta acção irá gerar um impacte que se prevê 
negativo, permanente e irreversível, de elevada magnitude e média significância. 
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Globalmente, os impactes estruturais previstos são considerados negativos, de magnitude 
média e significância média. Os impactes cénicos previstos são globalmente negativos, de 
magnitude elevada e significância elevada. 

Impactes Cumulativos 

O EIA considera apenas os impactes cumulativos com o projecto associado de implantação 

de uma linha de transporte de energia para a subestação da Falagueira, no concelho de Nisa. 
Prevê-se que a sua construção se sobreponha parcialmente no tempo com a obra de 
construção do AH do Alvito; as obras não se sobrepõem espacialmente, ainda que o troço 
norte da linha se sobreponha à área de estudo sul deste empreendimento, a mais sensível 
pela existência de povoações e, como tal, de um maior número de potenciais observadores. 
Deste modo, durante a fase de construção prevêem-se acréscimos nos impactes negativos 
na paisagem, que tenderão a minimizar-se na fase de exploração com a implementação das 

medidas de minimização. 

Análise Comparativa de Alternativas 

As alternativas em análise no presente estudo são dois Níveis de Pleno Armazenamento 
possíveis para a albufeira a criar, às cotas 221 e 227, que correspondem a uma área de 
inundação de 1731 e 2072ha, respectivamente (o NPA 227 corresponde a uma área de 

inundação superior ao NPA 221 em 341 ha, ou seja, corresponde a um acréscimo de área de 
20%, relativo ao NPA 221). 

Estruturalmente, o NPA 221 traduz-se numa menor extensão de perda de área emersa, 
possibilitando a manutenção das funções actuais da Paisagem numa área maior. 
Cenicamente, traduz-se numa bacia visual também menos extensa, ainda que as diferenças 
se façam sentir sobretudo nas zonas mais a montante da área analisada. 

A solução correspondente ao NPA 221 permite assim uma melhor relação entre os benefícios 

cénicos da criação de um plano de água e os impactes negativos – cénicos e estruturais – 
decorrentes da substituição dos elementos actualmente existentes na Paisagem pelos novos 
elementos, associados ao AH. Como tal, o NPA 221 é a alternativa menos impactante para a 
paisagem. 

SOLOS E USO DO SOLO 

Situação de Referência 

A área do projecto evidencia a associação entre a tipologia de solos incipientes (baixa 
espessura e elevada pedregosidade) e os afloramentos rochosos de composição litológica de 
xistos ou grauvaques. Os solos apresentam uma baixa aptidão agrícola, enquadrando-se na 
capcidade de uso do tipo F. Predomina a floresta no que respeita ao coberto vegetal. 

O EIA evidencia a predominância da classe de ocupação espaços florestais degradados e 

florestas de resinosas, sendo pouco representativa a zona ocupada por edificações. As 
povoações existentes na área do projecto são de pequena dimensão e do tipo concentrado. 

A ocupação definitiva dos solos por parte das componentes do projecto (barragem, albufeira, 
subestação, restabelecimentos e acessos permanentes) configura uma perda irreversível e 
uma alteração no uso e ocupação, contrastando com a ocupação temporária nesta fase por 
parte dos estaleiros, a qual deverá ocorrer sempre em áreas de menor vocação e 
potencialidade agrícola. 

A propósito da localização prevista para os diversos estaleiros (industrial; técnico e social), 
constata-se que os mesmos, em termos de uso apresentam uma ocupação à base de matos, 
portanto favorável a este nível. O projecto de execução deverá apresentar/confirmar a 
localização definitiva dos estaleiros, demonstrando a total compatibilidade dessa localização. 

Avaliação de Impactes 

A submersão de terrenos após a construção e durante a fase de enchimento constitui o 
principal impacte negativo irreversível, “minimizado” em parte pelo facto desses solos 
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apresentarem fraca aptidão agrícola, assim como revelarem ocupação florestal. A alternativa 
associada ao NPA 221 traduz na globalidade uma menor ocupação (1731 ha) face aos 2072 
ha da alternativa com NPA 227, portanto a situação mais favorável. 

Não obstante a fraca aptidão agrícola, registe-se a negatividade do impacte relacionado com 
o abandono de alguma prática/presença agrícola, neste caso, nomeadamente o olival. O 

diferencial de ocupação de olival entre os NPA em questão (696,5 ha e 778,8 ha para cota 
221 e cota 227, respectivamente) induz uma situação mais favorável para o primeiro. 

O recurso a pedreiras licenciadas na maior proximidade da área do projecto não só 
consubstancia um aproveitamento dos recursos endógenos da região, como efectivamente 
representa um factor de circunscrição de impactes a esse nível. 

A circunscrição espacial das operações de estaleiro e a utilização preferencial de acessos pré-
definidos fará com que os impactes temporários relacionados com a compactação e com a 

eventual contaminação dos solos sejam efectivamente minimizados. 

O facto das terras provenientes da escavação (barragem, central e troço de montante do 

circuito hidráulico) serem depositadas na área a submergir representa procedimento 
correcto, enquanto não utilização de uma área imersa, sendo importante que em fase de 
projecto de execução seja definida de forma concreta o eventual uso e a localização da 
deposição das terras escavadas do troço de jusante do circuito hidráulico, devendo ser dada 

preferência à deposição no interior da albufeira, na impossibilidade de outra utilização desses 
materiais. 

A afectação negativa e permanente de edificado verificar-se-á na fase de 
enchimento/exploração da albufeira, sendo de evidenciar que a mesma se traduz na sua 
maior parte em apoios agrícolas, uma casa de habitação e apoio de praia (Taberna Seca). O 
elemento que distingue os dois NPA em avaliação é o Lagar da Cooperativa de Chão de Vã, 
facto o qual posiciona o NPA à cota 221 como o mais favorável, dada a sua não afectação. 

O efeito barreira a criar em termos de rede viária, nomeadamente (Ponte de Sarzedas; Ponte 
Carapetosa – Ferrarias Cimeiras; Ponte sobre o Ribeiro do Vale do Grou; Ponte Bugios – 
Gaviãozinho e Ponte Bugios – Sarnadinha) será ultrapassado com a criação dos necessários 
restabelecimentos de todas essas pontes. 

Durante a fase de exploração, considera-se que aumentem os riscos de erosão nas margens 

da albufeira, nomeadamente nas faixas interníveis (cerca de 3 m). 

A alteração dos usos actuais reflectirá também uma nova situação, a qual se prende 

directamente com a potencialidade relacionada com os novos planos de água, 
nomeadamente turística e de lazer, a qual assumirá uma positividade induzida pelo projecto. 
A existir uma capacitação local na oferta de outros factores (mão de obra qualificada e 
serviços), o aproveitamento dessas sinergias serão proporcionalmente maiores. 

A questão habitacional na envolvente da albufeira do Alvito, também fomentada pelo 
projecto, deverá ser alvo de acompanhamento estratégico por parte das entidades 

responsáveis e de uma definição clara dos seus objectivos em sede de plano de ordenamento 
do território a definir com a implantação do projecto. 

No âmbito da questão habitacional, será de admitir alguma recuperação urbana, a qual será 
positiva e de significado local. 

Análise Comparativa de Alternativas 

A alternativa associada ao NPA 221 traduz na globalidade uma menor ocupação (1731 ha) 

face aos 2072 ha da alternativa com NPA 227, portanto a situação mais favorável. O 
diferencial de ocupação de olival entre os NPA em questão (696,5 ha e 778,8 ha para cota 
221 e cota 227, respectivamente) induz uma situação mais favorável para o primeiro. No 
que concerne à afectação negativa e permanente de edificado, refira-se que o elemento que 
distingue os dois NPA em avaliação é o Lagar da Cooperativa de Chão de Vã, facto o qual 
posiciona o NPA à cota 221 como o mais favorável, dada a sua não afectação. 

Consideram-se adequadas todas as acções enquadradas nas recomendações para a fase de 

Projecto de Execução, nas Medidas de Minimização preconizadas no EIA para a fase prévia à 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 34 

Anteprojecto 

obra, assim como as gerais ou mesmo as específicas quando se relacionam com esta 
temática dos solos e uso. O Plano de Monitorização proposto no EIA para o Uso do Solo, com 
o qual se concorda, deverá ser implementado na fase de exploração do projecto. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Situação de Referência 

O EIA encontra-se bem documentado e identifica claramente as diferentes abordagens 
relativamente aos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) em vigor, que incidem na área 
de intervenção.  

São também analisadas as situações de compatibilidade e conformidade, bem como a 

aplicabilidade da regulamentação dos planos e programas vigentes na área e ainda 
identificadas as condicionantes, servidões e restrições ao uso do solo.  

Avaliação de Impactes 

O EIA avalia os efeitos da concretização e presença do projecto nos vários instrumentos de 
Planeamento e Ordenamento do Território, considerando-os:  

 A nível estratégico – compatibilização com as políticas e planos de desenvolvimento, 

com ou sem tradução nos usos do solo. 

 A nível de interferência física – compatibilização com usos de solo preconizados nos 
Instrumentos de Ordenamento do Território.  

No primeiro caso, existe compatibilização com todos os instrumentos analisados, ou por ter 
sido previsto no PNBEPH, ou por contribuir para os objectivos e estratégias de outros planos, 
a saber: 

 Planos Estratégicos – Agenda 21 do Município de Castelo Branco e Plano de 

Desenvolvimento Estratégico do Município de Vila Velha de Ródão. 

 Planos Especiais e Sectoriais de Ordenamento do Território – Plano de Bacia 
Hidrográfica do Tejo e Planos Regionais de Ordenamento Florestal. 

 Planos Regionais de Ordenamento do Território – PROT-Centro (PROTC). 

O PROTC teve em consideração o PNBEPH, nomeadamente no domínio temático da energia. 

No segundo caso verifica-se a incompatibilidade do projecto com as disposições de 

ordenamento do território de âmbito municipal, que não o previram (Planos Directores 
Municipais, PDM), pelo que implicam alterações na ocupação pretendida nestes 
instrumentos. 

Reconhecida a desconformidade do projecto com os IGT de âmbito municipal e de forma a 
solucionar essa situação, sustentando a ideia de que esses IGT não têm a escala, a 
oportunidade nem o âmbito de decisão adquirido para equacionar a implementação deste 
projecto, propõe-se uma das seguintes soluções: 

Suspensão do PDM ao abrigo do n.º 2 alínea a), do artigo 100.º do RJGIT e estabelecimento 
de Medidas Preventivas, ao abrigo do artigo 7.º do D.L. n.º 794/76, caso seja necessário 
evitar a alteração das circunstâncias e das situações de facto existentes, que possam 
comprometer a execução do projecto. 

Ou 

Os municípios abrangidos pelo projecto deliberam a alteração dos PDM em vigor, nos termos 
do n.º 2 alínea a), do artigo n.º 93, do D.L. n.º 46/2009, estabelecendo Medidas Preventivas 

antecipatórias, que admitam apenas as acções necessárias à concretização do projecto, 
sujeitas a parecer vinculativo e identifiquem as entidades a consultar, sendo neste caso a 
suspensão do PDM uma consequência das Medidas Preventivas.  

No que se refere à de Reserva Ecológica Nacional (REN) são afectadas as seguintes áreas: 
4,7 ha de afectação temporária pela obra e 1355 ou 1600 ha correspondentes à área de 
desmatação da albufeira (consoante o NPA). Face a uma maior ocupação de áreas 
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classificadas como REN por parte do NPA à cota 227, configura-se como mais favorável o 
NPA à cota 221. 

Há ainda a considerar a área de afectação temporária da REN, que poderá ser concretizada 
através do disposto nos termos n.º 3 do artigo n.º 21 do Regime Jurídico da REN, que refere 
expressamente, que nos casos de infra-estruturas públicas a declaração de impacte 

ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento de interesse 
público. 

Considera-se que na fase de enchimento, a presença do plano de água significa a perda 
definitiva, embora parcial, das características paisagísticas e naturais do território, no 
entanto estas áreas serão integradas na REN, em outro ecossistema, aquando da sua 
classificação no âmbito do plano de ordenamento de território a criar com a implantação do 
projecto. 

Quanto ao impacte negativo decorrente da afectação de áreas classificadas como Reserva 
Agrícola Nacional (RAN), o NPA à cota 221 é mais favorável do que o NPA à cota 227, tendo 
em conta o diferencial entre os 70 e os 88 ha em questão. 

Voltando à questão relativa à classificação da albufeira como albufeira de águas públicas de 
serviço público, refira-se que até à entrada em vigor do respectivo plano de ordenamento de 
albufeira de águas públicas, a mesma encontra-se regulada pelo Decreto-Lei n.º 107/2009, 

de 15 de Maio, o qual impõe a criação de duas zonas de protecção (zona terrestre com 500m 
e zona reservada com 100m). Tendo em conta esse condicionalismo, considera-se que a 
alternativa com NPA 221 assume ainda assim uma posição mais favorável do que o NPA 227. 

Análise Comparativa de Alternativas 

Numa comparação de alternativas e não obstante o EIA considerar não existir diferença na 
selecção do NPA, considera-se que em termos globais face às menores áreas afectadas e a 

condicionar no futuro, sob o ponto de vista do ordenamento do território, o NPA à cota 221 
afigura-se como a menos desfavorável. 

 

Quanto às medidas de minimização, o EIA não apresenta qualquer apontamento específico 
sobre esta matéria, considera-se no entanto que algumas das Recomendações para a fase de 

Projecto de Execução, assim como as Medidas de Minimização (MM) para a fase prévia à 
obra ou mesmo algumas Medidas de Minimização Gerais tendem a relacionar-se também 

com as questões do ordenamento do território, pelo que deverão ser implementadas. 

SÓCIO-ECONOMIA 

Situação de Referência 

O projecto insere-se numa área que vem assumindo uma dinâmica global de convergência 

para com as áreas mais desenvolvidas no país, fruto das melhores acessibilidades (A23 e 
IP2), no entanto a um nível mais local/concelhio, as assimetrias entre as sedes de concelho e 
as restantes localidades marcam a tendência evolutiva desses espaços, não só a nível 
económico, como demográfico. 

O Quadro 179 (Relatório Síntese, página 403) demonstra a evolução populacional dos 
concelhos em questão (Castelo Branco e Vila Velha de Ródão) no período intercensitário 
1991-2001, donde é perceptível a variação positiva de Castelo Branco e a perda de Vila 

Velha de Ródão. 
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Neste cenário demográfico e no referido período intercensitário, refiram-se os 
correspondentes Índices de Envelhecimento, com Castelo Branco a evoluir dos 117,60% para 
os 168,00% e Vila Velha de Ródão, dos 289,2% para os 522,5%. 

As principais características, tal como salienta o EIA, da área onde se insere o projecto são: 
“repulsão populacional, envelhecimento da população e concentração populacional nos 
centros mais dinâmicos”. 

A distribuição da população activa pelos diversos sectores de actividade demonstra para o 
período intercensitário 1991-2001, a maior importância evolutiva do sector terciário nos dois 
concelhos (Castelo Branco com um crescimento dos 54,75% em 1991 para os 61,32% em 
2001 e Vila Velha de Ródão dos 40,78% para os 52,87%), assim como a diminuição da 
importância dos sectores primário (dos 9,52% para os 5,28% em Castelo Branco e dos 
15,98% para os 11,53% em Vila Velha de Ródão) e secundário (dos 35,73% para os 33,40% 

em Castelo Branco e dos 43,24% para os 35,69% em Vila Velha de Ródão). 

Avaliação de Impactes 

Destaque deverá ser feito ao “Estudo de adesão das Comunidades Locais ao Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alvito” ISCTE/IUL, CIS, Lisboa (Setembro de 2009), como metodologia 
correcta no encetar de todo um conjunto de contactos com as populações e representantes, 
no sentido de um maior conhecimento local, o qual também permitirá concretizar de forma 

mais adequada o conjunto de medidas minimizadoras dos impactes decorrentes do projecto. 

O referido estudo conclui existir uma predisposição maioritariamente positiva da população 
perante o empreendimento, sendo sua expectativa o contributo do projecto para o 
desenvolvimento local, criação de emprego e regularização climática, não deixando de 
manifestar a sua preocupação com as questões, nomeadamente, de património, recursos 
hídricos e paisagem. 

A nível regional e local, a valorização e a utilização de recursos endógenos e renováveis 

constitui o impacte positivo de maior significado. 

Durante a construção, o projecto criará alguma dinâmica económica, relacionada não só com 
a procura suscitada pela presença da mão-de-obra (média de 800 postos de trabalho 

durante cerca de 60 meses) em termos de hotelaria e restauração, como a própria obra 
necessitará de alguns factores de produção, os quais poderá encontrar nesta dimensão 
local/regional. Apesar de temporários, estes impactes configuram-se como positivos. 

Quanto à componente emprego durante a construção, afigura-se como difícil a previsão de 
criação de postos de trabalhos directos, salientando-se no entanto a positividade da 
manutenção de postos de trabalho existentes, qualquer que seja a origem geográfica dos 
mesmos. Considera-se mais provável a eventual criação de algum emprego indirecto 
resultante da maior dinâmica económica gerada pela obra. 
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A existir necessidade de recrutamento a nível local/regional, seria importante que a mesma 
se fizesse na envolvente do local do projecto, o que constituiria um impacte positivo, embora 
temporário. 

Na fase de exploração do projecto, não é expectável a criação de emprego, tendo em conta 
as suas próprias características. 

A adjudicação de algumas subempreitadas a empresas locais/regionais configurará, a 
acontecer, um impacte garante de sustentabilidade do mercado empregador, com efeitos 
redistributivos de capital. 

A possibilidade geradora de incorporação de materiais e equipamentos nacionais na 
construção é um impacte positivo capaz de ter uma tradução regional e nacional, 
fomentando os respectivos ramos de actividade económica. 

A perda definitiva de propriedade urbana ou rústica constitui um impacte negativo e 

irreversível, compensado através do valor a atribuir na sequência da expropriação. Refira-se 
a este propósito, a aplicabilidade da Lei n.º 83/2009, de 26 de Agosto, a qual autoriza o 

Governo a criar um regime especial aplicável às expropriações necessárias à concretização 
dos aproveitamentos hidroeléctricos do PNBEPH, o qual foi criado através do Decreto-Lei n.º 
301/2009, de 21 de Outubro. 

A afectação parcial de propriedades e correspondente desvalorização deverá ser 

compreendida no âmbito da aplicação do referido regime especial de expropriações. Após a 
construção, poderá ocorrer a valorização fundiária dos terrenos localizados próximos das 
albufeiras, o qual é um impacte positivo com importância significativa local. 

Tal como o EIA, considera-se que em termos socioculturais, o impacte negativo de maior 
significado prende-se com a afectação da paisagem marcada pelo olival em socalco. 

Os incómodos decorrentes da obra, nomeadamente ruído e poeiras, além da própria 
circulação de viaturas pesadas, constituirão impactes negativos, embora temporários e 

reversíveis, atendendo à implementação das recomendações apontadas pelo EIA para essas 
matérias. 

Na fase de enchimento, considera-se que a afectação da praia fluvial da Taberna Seca 
constitui um impacte negativo, o qual poderá de alguma forma ser compensado na fase de 

exploração, tendo em conta as valências turísticas ganhas com a concretização do projecto.  

Na fase de exploração, a diversidade de uso da água no âmbito turístico e de lazer, 
nomeadamente a prática balnear, a navegação de recreio, os desportos náuticos e a pesca 

desportiva tenderão a fomentar uma redinamização económica na áreas próximas da 
albufeira, em complemento com outros factores de atractividade que a área potencialmente 
terá a oferecer, o que poderá induzir a criação de alguns postos de trabalho. 

O reforço da produção hidroeléctrica nacional total (369 GWh/ano) com o consequente 
contributo para a Estratégia Nacional para a Energia e para o controlo das alterações 
climáticas representa um dos impactes positivos mais importantes do projecto. Nessa 

sequência, verificar-se-à a diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e da 
pressão sobre a sua produção e de energia eléctrica importados, evitando a saída de divisas, 
com reflexo directo na Balança Comercial e na Balança de Pagamentos, verificando-se uma 
intromissão entre os níveis nacionais e internacionais, sendo que mais facilmente se 
promoverá um desenvolvimento sustentado. 

A complementaridade hídrica-eólica é consubstanciada pelo projecto através da sua 
capacidade de armazenamento e do modo de funcionamento por bombagem a partir da 

albufeira da Pracana, pelo que a esse nível assume impactes positivos e estratégicos. 

No contexto deste factor ambiental, imposta salientar também o facto do projecto dotar o 
sistema eléctrico nacional de uma melhoria acrescida na fiabilidade e segurança de 
funcionamento com implicações ao nível do abastecimento, adequando a oferta e a procura 
desse serviço. 

O projecto contribuirá para uma maior disponibilidade de abastecimento de água às 
populações, representando um impacte positivo, não descurando a importância relativa 
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enquanto mecanismo de controlo das cheias e de apoio ao combate aos incêndios florestais 
(menor significado). 

Ao nível da acessibilidade e tendo em conta a perturbação da mobilidade local, deverão ser 
garantidos todos os restabelecimentos, pelo que o projecto de execução deverá demonstrar 
a abrangência total a essa situação, sendo que, qualquer quebra nas ligações existentes 

deverá ser precedida da necessária alternativa. Concorda-se com a forma como o dono de 
obra esquematizou a questão do Plano de Acessos, pelo que o Caderno de Encargos deverá 
ser repositório de todas essas considerações. 

Consideram-se adequadas as MM preconizadas no EIA, nomeadamente as previstas para a 
fase prévia à obra (divulgação do programa de execução das obras à população residente na 
envolvente à área do projecto e a implementação de um mecanismo de atendimento ao 
público para esclarecimento de dúvidas e reclamações a detalhar em fase de RECAPE), sendo 

que esta última deva prolongar-se para a fase de exploração. 

Relativamente ao Plano de Monitorização preconizado para o Desenvolvimento Humano e 
Competitividade, concorda-se com o mesmo nos termos em que foi proposto pelo EIA, pelo 

que deverá ser implementado na fase de exploração do projecto. 

Análise Comparativa de Alternativas 

Quanto às alternativas em questão, verifica-se um “confronto” entre duas escalas de análise, 
isto é, se a nível nacional/internacional, o NPA à cota 227 é mais favorável quanto a 
produção energética, à redução das emissões de gases com efeito de estufa e ao volume de 
consumo de combustíveis fósseis, o NPA à cota 221 é a mais favorável em termos de 
afectações ao edificado e principalmente em termos de alteração ao uso e ocupação actual 
do solo, pelo que ponderando a situação, a qual não é significativamente diferenciadora 
entre ambas, o NPA à cota 221 é a mais equilibrada na sua afectação local. 

 

Em conclusão, considera-se que o projecto assegurará as soluções técnicas necessárias para 
permitir a compatibilidade entre os benefícios energéticos e socioeconómicos, mantendo 
simultaneamente a salvaguarda de património com potencial turístico e recreativo em 
benefício da qualidade de vida das populações directamente envolvidas. 

AMBIENTE SONORO 

De acordo com o EIA, os receptores sensíveis mais próximos do local de desenvolvimento do 
projecto encontram-se a uma distância superior a 300 metros e localizam-se a uma cota 
bastante superior àquela onde serão realizadas as actividades construtivas. 

Deste modo, o EIA conclui que os níveis sonoros gerados pela construção do AH do Alvito 
não serão nem audíveis nem susceptíveis de gerar incomodidade e menos ainda passíveis de 
provocar a alteração do ambiente sonoro característico dos locais próximos dos receptores.  

Por outro lado, o aumento de circulação de veículos pesados nos acessos à obra, irão gerar 
impactes negativos nas povoações envolventes. O EIA prevê que o circuito rodoviário será 
efectuado pela CM 1355 que liga o IP2 à Foz do Cobrão e pela EM 545 que liga a Foz do 
Cobrão à zona de estaleiro, pelo que as povoações afectadas serão Vale de Cobrão e a Foz 
do Cobrão. 

Assim, para a fase de construção prevêem-se impactes negativos, significativos e 

temporários, associados ao aumento de circulação de veículos pesados. 

Com o objectivo de minimizar estes impactes negativos, o EIA propõe uma correcção do 
traçado do CM 1355 na proximidade da povoação da Foz do Cobrão, evitando a passagem 
pela povoação. Para tal será necessário proceder ao corte do maciço rochoso existente 
criando assim uma barreira sonora evidente, que segundo o EIA também irá evitar a 
afectação de uma edificação situada na proximidade, a qual segundo a Câmara Municipal de 
Vila Velha de Ródão, será convertida um lar. 
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PATRIMÓNIO 

Situação de Referência 

A metodologia para elaboração da vertente patrimonial do EIA, com a qual se concorda, 
assentou em duas fases:  

 Pesquisa documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da 
tutela, consulta de bibliografia especializada de âmbito local e regional e Planos de 
ordenamento do território. Foram ainda efectuados levantamentos toponímicos e 
fisiográficos, a partir da CMP à escala 1:25 000. No caso da barragem e da albufeira a 
área de estudo definida variou entre os 500 m e os 1000 m. Para o Circuito Hidráulico, 

Central e Subestação definiu-se como área de estudo um polígono com 4000m de 
largura máxima e 650m de largura mínima, com um comprimento de 5200 m. A Área 
de Incidência Indirecta (AII) do projecto corresponde a um corredor com 200 m 
centrado no eixo da estrutura/unidades de projecto; a Área de Incidência Directa 
(AID) corresponde a 50 m em torno das mesmas. 

 Trabalho de campo que consistiu em duas fases:  

c) Prospecção sistemática da área da barragem e da albufeira (NPA 221 e NPA 227) 

numa superfície que variou entre os 50m e os 100m a partir das margens do rio 
Ocreza. Para o Circuito Hidráulico e Central a prospecção foi sistemática á 
superfície do local de implantação das unidades de projecto e prospecção 
selectiva na área da Central. Para os estaleiros, subestação e acessos efectuou-se 
prospecção sistemática; 

d) Relocalização dos dados identificados aquando da pesquisa bibliográfica. 

Como resultado da pesquisa documental foram identificadas 56 ocorrências patrimoniais, das 
quais 34 se encontram na Área de Estudo (AE) da Albufeira e 26 na AID (23 para NPA 221 e 
3 para o NPA 227). Para o Circuito Hidráulico, Central e Subestação foram identificadas 22 
ocorrências patrimoniais, na AE. 

Do trabalho de campo resultou a identificação de 109 ocorrências patrimoniais inéditas. Do 
total de 151 ocorrências (da pesquisa bibliográfica e do trabalho de campo), 50 são de cariz 

arqueológico, 98 são de cariz etnográfico e 3 são de cariz arquitectónico.  

A sua distribuição pelos elementos de projecto é a seguinte:  

 120 ocorrências situam-se na AI Directa da barragem e albufeira, das quais 87 são de 
natureza etnográfica, 30 de natureza arqueológica e 3 de natureza arquitectónica;  

 2 ocorrências em AI Indirecta do Circuito Hidráulico, uma arqueológica e a outra 
etnográfica;  

 3 ocorrências na área dedicada aos acesso e restabelecimentos, uma na AI Indirecta 
do restabelecimento 2 e a outra na AI Directa do mesmo restabelecimento, sendo que 

estas se encontram simultaneamente na AID da albufeira. A terceira ocorrência situa-
se na AI Directa do Restabelecimento 1; 

 Na área dos estaleiros foram identificadas 2 ocorrências de cariz etnográfico, 
prevendo-se a sua afectação directa. 

Relativamente ao valor patrimonial e científico dos bens patrimoniais identificados, 
destacam-se os seguintes: 

 Ocorrência patrimonial nº 111 – monumento megalítico. Localiza-se na zona da 
albufeira, na margem do rio Ocreza, sendo directamente afectado por ambas as cotas 
propostas para NPA; 

 Ocorrência patrimonial nº 124 – Anta. Monumento já conhecido, sem impactes 
previstos. 

 Ocorrência patrimonial nº 9 – provável habitat romano; 
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 Diversas ocorrências relacionadas com áreas de exploração mineira aurífera, de 
cronologia romana ou posterior; 

 Diversas ocorrências correspondentes a arte rupestre; 

 De cariz etnográfico, realce para todo o conjunto de moinhos, levadas e açudes 
situado nas margens do rio em ambas as áreas de NPA. Destaca-se a ocorrência nº 

50, denominada “moinhos do Cego” pelo seu bom estado de conservação a por conter 
um conjunto de gravuras nas ombreiras das portas. Há ainda que mencionar dois 
muros apiários na área a inundar; 

 Dos bens patrimoniais de cariz arquitectónico realce para o nº 102, ponte de 
Sarzedas, datada do século XIX, localizada em AI Directa da albufeira. 

Avaliação de Impactes 

A magnitude dos impactes resulta da proximidade das unidades de projecto dos elementos 
patrimoniais. Consideraram-se, assim, as seguintes áreas de afectação: 

 Barragem e albufeira – Área de Incidência Directa: toda a área a inundar em ambos os 
NPA; Área de Incidência Indirecta: envolvente de 50m em torno da NPA; 

 Estruturas lineares (Circuito Hidráulico, acessos e outros) – Área de Incidência 
Directa: distância de 50m para cada um dos lados do elemento de projecto; Área de 

Incidência Indirecta: distância entre 50m e 200m para cada um dos lados: 

 Para os restantes elementos de projecto considerou-se como AI Directa a área de 
implantação dos mesmos e uma AI Indirecta à envolvente com 50m de distância. 

Fase de Construção 

Barragem e Albufeira 

Para a construção da estrutura da barragem não se prevê a afectação de nenhum elemento 
patrimonial. Em relação à albufeira prevê-se que os trabalhos de desmatação possam ter 

impactes directos sobre as ocorrências patrimoniais 1 a 117, para o NPA 221, e de 1 a 120 
para o NPA 227. 

Zonas de estaleiro 

Prevêem-se impactes directos e negativos sobre as ocorrências patrimoniais nº 148 (Abrigo) 
e nº 149 (poço e palheiro), aquando da implantação do estaleiro A e do estaleiro C, 
respectivamente. 

Acessos 

Prevê-se a afectação directa e negativa da ocorrência nº 151 (Via) aquando da construção 
do Restabelecimento R1; 

No caso do Restabelecimento R2 é previsível a afectação das ocorrências nº 99 (ponte 
romana) e 100 (azenha). O impacte sobre a ocorrência nº 99 depende da localização dos 
pilares da infra-estrutura a construir, podendo o impacte ser negativo mas indirecto e de 
reduzida probabilidade, caso os mesmos se afastem da ponte romana. No caso da azenha o 

impacte é directo e negativo. 

Outras infra-estruturas subterrâneas 

Na AI Indirecta do Circuito Hidráulico situam-se duas ocorrências, nº 124 (Anta) e 146 

(Abrigo), dada a distância a que se encontram desta estrutura. Não se conhecem, porém, os 
impactes causados pelas escavações, devido a vibrações, sobre estes sítios. 

Fase de Exploração 

Albufeira 

Os impactes verificados resultarão do enchimento da albufeira, afectando directamente, de 
forma negativa, eventualmente reversível as ocorrências 1 a 117 para o NPA 221 e de 1 a 
120 para o NPA 227. Para além dos efeitos negativos causados pela submersão destes bens 
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patrimoniais, há igualmente a referir elementos que se encontram em zonas de variação das 
cotas de exploração e que serão alvo de impactes directos e negativos. Estão nesta situação 
as ocorrências nº 53 (Palheiro), 96 (Indeterminado), 113 (Azenha) e 117 (Palheiro) para 
NPA 221 e ocorrências nº 87 (Muro apiário), 118 (Azenha), 119 (Azenha) e 120 (Azenha e 
Ponte romana) na cota 227. 

Outros elementos de projecto 

Não se prevêem impactes nesta fase. 

Conclui-se que a opção pela cota 221 implica uma menor afectação directa de elementos 
patrimoniais. 

 

5. PARECERES EXTERNOS 

Das entidades consultadas e referidas no ponto 2 do presente parecer foram recebidos 

pareceres das seguintes entidades: Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, Câmara 

Municipal de Vila Velha de Ródão, Instituto de Meteorologia, I.P. (IM), Autoridade Nacional 
de Protecção Civil (ANPC), Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP-C), 
Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 
(DGADR), Direcção Regional de Economia do Centro (DRE-C), Direcção Regional de Cultura 
do Centro (DRC-C), Turismo de Portugal, Águas do Centro, Direcção-Geral de Energia e 

Geologia (DGEG). 

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional refere que as considerações apresentadas no 
seu parecer centram-se no Património Geológico da área delimitada, pois são nesses valores 
que o Geopark Naturtejo tem responsabilidades de gestão e conservação assumidas 
internacionalmente.  

Do parecer do Geopark Naturtejo importa transcrever o seguinte (parecer integral no anexo 
III do presente parecer): 

O Geopark Naturtejo (designação resumida) é uma área protegida ao abrigo do Decreto-Lei 
142/2008 de 24 de Julho, como Área abrangida por Designação de Carácter Supranacional 
(artigo 27º, alínea f). A área classificada abrange a totalidade dos municípios de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão, totalizando 

4616 km2. A classificação do Geopark Naturtejo sob os auspícios da UNESCO fundamentou-
se no seu património geológico, mais concretamente em 16 geossítios (geomonumentos ou 
monumentos geológicos), entre os quais se inclui o Geomonumento das Portas de Almourão. 

Este elemento preponderante na paisagem local apresenta uma importância geológica que só 
recentemente começou a ser quantificada, a nível geomorfológico, paleontológico, 
hidrogeológico e de geologia estrutural, através de estudos desenvolvidos e publicados … 

Desde a década de 40 que o projecto de construção da Barragem do Alvito é visto como uma 
ameaça grave à integridade do Geomonumento das portas de Almourão e à desvirtuação da 
paisagem, considerada pelo Estudo de Impacte Ambiental do AHA como “de muito elevado 

valor”. A classificação da área no âmbito territorial do Geopark Naturtejo e a deslocalização 
do projecto para montante da confluência da Ribeira do Alvito, em cumprimento das 
recomendações da Avaliação Ambiental Estratégica do PNBEPH, com a substancial redução 
prevista da altura máxima do paredão, permitiram não apenas salvaguardar este importante 
património geológico, como também permitiu reduzir substancialmente o impacte 
ambiental/paisagístico na região do AHA, contribuindo para a coexistência mais pacifica entre 
o recurso energético/económico e o desenvolvimento sustentável projectado para a região a 

médio/longo prazo pelas entidades administrativas locais e regionais, assente nos valores 
endógenos e no Turismo de natureza (Plano Estratégico Nacional do Turismo, onde está 
incluído o Geopark Naturtejo). 

A inventariação do património geológico do território, definida na nova Lei para a 
Conservação da Natureza (142/2008), é uma das responsabilidades do Geopark naturtejo. 
Na área delimitada para o AHA encontram-se inventariados locais de interesse geológico na 
zona de Portas de Almourão/Serra das Talhadas (Geopark Naturtejo) e junto à localidade de 

Fratel (Universidade de Coimbra/Geopark Naturtejo). Estes inventários fazem parte do 
Inventário Nacional do Património Geológico que se encontra em realização pela ProGEO-
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Portugal (Associação Europeia para a Conservação do Património Geológico). No entanto, o 
concelho de Castelo Branco na zona definida não foi ainda sujeito a inventariação. Desta 
forma, entende-se que a construção do AHA deve ter em conta a necessidade de se proceder 
a uma inventariação exaustiva do Património Geológico ao longo do vale do Ocreza, no limite 
do concelho de Castelo Branco. Este trabalho poderá iniciar-se pelo Geopark Naturtejo já no 

inicio de 2010. 

Uma das principais preocupações do Geopark Naturtejo tem a ver com as modificações 
paisagísticas permanentes que resultam da construção do AHA, que podem resultar não só 
na perda de valores geológicos/naturais como terão implicações permanentes na degradação 
do enquadramento paisagístico do Geomonumento das Portas de Almourão. 

O Geopark Naturtejo considera que todas as obras devem ter a monitorização da Naturtejo 
para evitar ou mitigar a destruição de sítios de interesse geológico, particularmente nos 

taludes de estrada. As terraplanagens propostas para o estaleiro industrial são 
particularmente preocupantes devido à sua localização geográfica e quase irreversibilidade. É 
fundamental que, após a construção do AH, estes espaços sejam devidamente requalificados 

do ponto de vista paisagístico. 

Considera também que o processo de construção do AHA, desde os acessos viários aos 
desmontes, entulhamentos, construções de infra-estruturas no local, utilização de matérias-

primas locais, etc., deverão ter um acompanhamento técnico especifico e uma comunicação 
contínua com uma representação das entidades sectoriais locais com implicações na 
administração do território, na qual se insere o Geopark Naturtejo. A construção de edifícios 
e acessos deve respeitar, tanto quanto for possível, a paisagem local, imiscuindo-se nesta. A 
ligação à REN tem fortes implicações a nível da paisagem, degradando-a. O Geopark 
Naturtejo reitera a necessidade de um grande rigor no planeamento destas instalações, 
utilizando para tal corredores pré-existentes ou áreas onde a degradação paisagística seja 

devidamente justificada. 

Outra das grandes preocupações das comunidades e do Geopark Naturtejo tem a ver com a 
gestão dos aquíferos e da qualidade da água da região. As comunidades existentes em torno 
da Serra das Talhadas, desde Alvaiade, Sarnadinha, Chão das Servas, Foz do Cobrão, 
Perdigão, Sobral Fernando, Rabacinas, etc., desenvolveram-se associadas à existência de 
importantes mananciais subterrâneos. Os quartzitos da Serra das Talhadas são um 

importante reservatório, com forte permeabilidade fissural, de lençóis freáticos com água de 

elevada qualidade. Atendendo a que a região tem um défice hídrico que deverá ir dos meses 
de Abril a Outubro, o recurso água é fundamental e as implicações que a construção do AHA 
poderão ter devem ser bem conhecidas. Assim, o Geopark Naturtejo requere um estudo 
hidrogeológico cuidado da região envolvente ao AHA, na zona da Serra das Talhadas, de 
forma a definir a circulação subterrânea e de que modo o túnel de ligação à Central 
Subterrânea, bem como a própria central, poderão ter influências nessa mesma circulação. 

Com este estudo pretende-se acautelar eventuais desvios, falhas ou perda de qualidade dos 
aquíferos que abastecem as pequenas comunidades circundantes, como por exemplo “o 
nascente”, na Foz do Cobrão. 

Um problema grave neste projecto do AHA é a qualidade e quantidade de água do Rio 
Ocreza utilizável pelo AHA. Fruto das características climáticas regionais e devido às 
múltiplas captações realizadas ao longo do curso principal, o Rio Ocreza é um curso fluvial 
que praticamente seca no estio. Não é claro como o AHA vai produzir energia neste rio, 

sobretudo nos meses de estio, e ainda garantindo um caudal ecológico que mantenha o rio 
saudável, do ponto de vista do suporte dos ecossistemas mais importantes que se 
encontram na região, para jusante, nas Portas de Almourão. A bombagem de água a partir 

do Rio Tejo para a albufeira do Alvito não garante uma utilização efectiva dos excedentes, 
ainda para mais quando a qualidade da água no Tejo Internacional durante o estio é 
reconhecidamente má. Devido às fortes variações do caudal do rio prevêem-se grandes 
variações no nível da albufeira, contribuindo para a degradação paisagística das margens. 

Nestas condições, é ainda menos claro como o AHA pode ter implicações para o turismo da 
região, como tem vindo a ser apresentado na comunicação social, ainda para mais quando a 
degradação da qualidade da água do rio durante o estio é notória, impedindo a existência de 
qualquer praia fluvial a jusante da zona industrial de Castelo Branco. O Geopark Naturtejo 
considera que uma barragem de menores dimensões diminuiria este impacte ambiental, 
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assim como o impacte visual no vale do Ocreza, nas proximidades do Geomonumento das 
Portas de Almourão, para além dos custos associados à construção da barragem. 

O Geopark Naturtejo refere por fim que o impacte da sua construção [barragem] e gestão 
deverá permitir a conservação do ambiente e da qualidade de vida humana, assim como o 
desenvolvimento de outros sectores económicos na região, como o turismo. O Geopark 

Naturtejo, através da Naturtejo EIM e das autarquias envolvidas na Associação de Municípios 
Natureza e Tejo terão todo o interesse em apoiar a EDP, por meios técnicos e institucionais, 
na procura das melhores soluções para a conservação dos valores naturais e culturais, 
contribuindo para a diminuição do impacte ambiental do AHA e maximizando os seus 
aspectos positivos. 

A Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão refere que concorda com o projecto propõe 
que seja incluída na metodologia de implementação e acompanhamento das medidas de 

minimização, uma plataforma de relacionamento, de preferência via digital, que permita ao 
município aceder a informação relativa à forma como se encontram a ser implementadas 
essas medidas, assim como à eventual ocorrência de novos dados ou situações não previstas 

no âmbito dos estudos desenvolvidos, incluindo os resultados esperados e alcançados nesse 
âmbito. 

O Instituto de Meteorologia, I.P. considera que, tendo em conta que podem ocorrer 

alterações ao nível local de alguns elementos microclimáticos, nomeadamente as brisas 
sobre a albufeira, deveria ser instalada uma estação meteorológica na área do projecto, por 
forma a monitorizar os elementos climáticos durante a fase de construção e de exploração 
do projecto, e assim ser possível identificar os possíveis impactes relativos a este factor 
ambiental. 

O IM sugere ainda que, para melhor avaliar a sismicidade, seja instalada uma rede sísmica 
local, de curto período, para efectuar a sua monitorização antes e após o enchimento da 

albufeira.  

A CA considera que não se justifica a instalação da estação meteorológica, dado que apenas 
estão previstas alterações ao nível de alguns elementos microclimáticos, e não existindo 
ocupação humana na área em que as alterações microclimáticas se farão sentir, pela 
própria definição de impacte ambiental, não ocorrerão impactes negativos significativos. 

A Autoridade Nacional de Protecção Civil apresenta várias medidas de minimização e 
aspectos que deverão ser considerados aquando da elaboração do projecto de execução e da 
construção do projecto: 

1. Conter um levantamento, previsão, avaliação e prevenção dos riscos colectivos que a 
implementação do projecto possa gerar, com especial destaque na área de intervenção 
directa do projecto e nas povoações que se situam mais próximas da futura barragem, 

nomeadamente em Gaviãozinho, Chão das Servas, Vale de Cobrão e Foz do Cobrão, bem 
como dos possíveis impactes nos troços a executar em particular à superfície, dadas as 
modificações no escoamento hídrico que o projecto irá causar. Neste sentido, deverá ser 
efectuado um estudo aprofundado da zona designadamente: 

a. Histórico de cheias e comportamento face a situações de precipitação extrema, bem assim 
como a articulação desta intervenção com outras previstas ao nível da bacia hidrográfica; 

b. Comportamento das barragens face a afluências extremas de caudal, nomeadamente em 

relação ao funcionamento dos descarregadores e à consequente afectação dos vales a 
jusante; 

2. Verificar se na área de implantação do projecto existem zonas geologicamente instáveis 
ou sujeitas a movimento de vertentes; 

3. Atender que a reserva hídrica a gerar pela futura barragem poderá ser utilizada como 
ponto de água de apoio aos meios aéreos de combate a incêndios florestais; 

4. Garantir acessos e espaços de estacionamento privilegiado destinando aos organismos de 
socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de construção; 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 44 

Anteprojecto 

5. No eventual desvio provisório das águas a realizar para a construção da barragem 
deverão ser asseguradas as necessárias condições de informação aos utilizadores da zona de 
forma a evitar quaisquer acidentes. 

6. No Regulamento de Segurança de Barragens (RSB), deverão ser atendidas todas as 
medidas preventivas e de segurança previstas no mesmo, em especial as elencadas no 

capítulo III (Medidas de Protecção Civil); 

7. Assegurar, como medida preventiva da deflagração de incêndios, a remoção controlada de 
todos os despojos das acções de desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores, 
cumpridas que sejam as disposições legais que regulam a matéria. Adicionalmente, na fase 
de desmontagem de estaleiro, deverão ser removidos todos os materiais sobrantes, não 
devendo permanecer no local quaisquer objectos que possam originar ou alimentar a 
deflagração de incêndios; 

8. Alertar sobre a construção do projecto, os agentes de protecção civil, nomeadamente os 
Corpos de Bombeiros dos concelhos abrangidos pelo projecto e respectivos Serviços 
Municipais de Protecção Civil e ainda a Direcção Geral de Recursos Florestais; 

9. Contemplar medidas de segurança relativas ao espaço da obra, designadamente a 
elaboração de um Plano de Segurança/Emergência que, além de identificar os potenciais 
riscos associados à execução dos trabalhos, defina os procedimentos a levar a cabo pela 

empresa responsável em caso de ocorrência de acidente ou outra situação de emergência. 
Deverá também ser contemplado um programa de informação das populações, visando a sua 
sensibilização em matéria de autoprotecção durante todas as fases do projecto; 

10. Deverão realizar consulta directa aos Serviços Municipais de Protecção Civil de Castelo 
Branco, Vila Velha de Ródão e de Proença-a-Nova, para uma análise mais detalhada das 
condicionantes susceptíveis de serem afectadas pela implantação do projecto. 

A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro informa que a delimitação das 

áreas de RAN efectuada está correcta e aponta para a ocupação de cerca de 84 ha. 

Relativamente aos regadios interceptados pela área de estudo, a DRAP-C refere que, por se 
localizarem a jusante da barragem e terem captação noutra linha de água, não será 
previsível que sejam directamente afectados pela implantação do projecto. No entanto, 
refere que deve ser devidamente acautelado o fornecimento de água, em quantidade e 

qualidade a estes regadios. 

A DRAP-C refere ainda que os olivais são a principal forma de exploração agrícola da área de 

estudo, desenvolvem-se principalmente em zonas de vale, estando frequentemente 
associados a socalcos. Estas áreas serão directamente afectadas pelo enchimento da 
albufeira uma vez que se desenvolvem junto às margens dos rios, perfazendo cerca de 800 
ha. 

Dada a sua representatividade considera-se imprescindível que exista uma caracterização 
mais detalhada destes olivais e a adequada valoração económica do impacte resultante do 

seu abate. 

Para a vida das populações locais, as hortas e os olivais tem importância económica não 
desprezável. Para que as indemnizações praticadas sejam as justas é necessário que exista 
uma identificação detalhada e correcta valoração das diferentes situações. 

Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, nomeadamente as captações particulares, 
utilizadas para fins agrícolas, permitindo a rega de pequenas explorações, a DRAP-C 
recomenda a sua efectiva determinação e análise, referindo que a existência de um sistema 

multimunicipal de abastecimento de água não deverá ser argumento para não considerar 
devidamente os impactes negativos resultantes do projecto para os detentores destas 
captações particulares.  

A Autoridade Florestal Nacional refere, entre outros aspectos, o seguinte: 

1. Ambas as Soluções propostas para o nível de pleno armazenamento da albufeira, NPA 221 
e NPA 227 afectam áreas florestais, sendo que a opção NPA 221 terá menor impacte sobre a 
área florestal. 
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2. A generalidade da área em estudo e em concreto a que vai ser ocupada pela albufeira, 
está inserida em corredor ecológico, definido no âmbito do PROF [Plano Regional de 
Ordenamento Florestal] da Beira Interior Sul (Decreto Regulamentar n.º 10/2006, de 20 de 
Julho), inviabilizando as funções destas estruturas que deveriam assegurar a conexão de 
populações, núcleos ou elementos isolados de comunidades da fauna e da flora e ser 

compatibilizados com as redes regionais de defesa da floresta contra incêndios. 

4. Salientamos o facto de não estarem devidamente quantificados os valores de superfície de 
povoamentos de sobreiro e azinheira afectados pelo regolfo da albufeira, sendo os valores 
presentes no quadro 18 do EIA manifestamente desajustados da realidade e, inclusivamente, 
da cartografia apresentada (Carta de Servidões e Restrições de utilidade Pública, n.º 16), 
pelo que não nos é possível emitir um parecer fundamentado nesta questão. 

7. A zona do projecto em estudo tem sido percorrida por incêndios florestais, assim sendo, 

chamamos a atenção para o disposto no Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de Outubro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 54/91, de 8 de Agosto, Decreto-Lei n.º 
34/99, de 5 de Fevereiro e Decreto-Lei n.º 55/2007 de 12 de Março, que estabelece 

proibições/condicionantes, pelo prazo de 10 anos, nos terrenos com povoamentos florestais 
percorridos por incêndios. 

8. O planeamento e execução de todos os trabalhos de construção deverão ter em 

consideração o seguinte: 

 Reduzir ao mínimo e indispensável o corte de arvoredo; 

 Escolher os locais de implantação de todas as infra-estruturas de apoio à obra, de 

modo a preservar as áreas com ocupação florestal. 

9. Como vimos a execução do projecto terá como consequência a diminuição da área 
florestal. Este facto deverá ser analisado de forma a identificar os mecanismos 
compensatórios face à afectação de habitats e recursos florestais, a figurar em DIA. 

Por fim a AFN refere que o seu parecer que relativamente ao projecto é desfavorável, 
devendo ser completada a recolha de elementos referida no ponto 4, que permita a 

reapreciação do projecto. No entanto informa que relativamente às duas alternativas 
considera a menos gravosa para a conservação dos recursos florestais a alternativa NPA 221. 

Entende-se que esta entidade emite parecer desfavorável ao projecto por falta de 
elementos, pelo que a CA irá propor que se solicitem esses elementos em falta aquando da 
entrega do RECAPE, sendo que no RECAPE a AFN será consultada. 

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa que na área de 
intervenção do projecto não se desenvolvem estudos, projectos ou acções da área da 
competência dessa Direcção-geral. 

A Direcção Regional de Economia do Centro informa que, na área de implantação do 
projecto não existem pedreiras licenciadas nessa Direcção Regional. 

A Direcção Regional de Cultura do Centro, entre outros aspectos, refere que: 

 Não existe património classificado, nem em vias de classificação, na área de influência 
do projecto; 

 Foi efectuado o levantamento do património arquitectónico, etnográfico e arqueológico 
existente na área abrangida pelo projecto, e apresentada a avaliação de impactes e 

propostas medidas de minimização. 

A DRC-C considera que deverão ser implementadas as seguintes medidas compensatórias: 

 Criação de um Parque Temático (Centro de Lazer), “ (…) para onde se deverão 

transladar as ocorrências patrimoniais definidas nas medidas mitigadoras de forma a 

recriar a ocupação humana no vale do rio Ocreza.”. 

 Criação de um Centro Interpretativo do Vale do Ocreza, “(…) que reforce a fruição 

cultural do local.”. 
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O Turismo de Portugal informa que não existe qualquer empreendimento turístico previsto 
ou em funcionamento, na área de estudo do AH do Alvito. No entanto refere que, tendo em 
conta a área analisada no descritor paisagem, mais abrangente que a anterior [comparando 
com os outros factores ambientais], encontra-se apenas um pequeno estabelecimento 
classificado e no limítrofe da área em causa, que não sofrerá portanto qualquer impacte 

negativo resultante do AH. 

Considera que a implantação do AH traduz um substancial interesse para o sector do turismo 
pela criação potencial de oportunidades para usos desta natureza, e que, apesar dos 
impactes patrimoniais e na paisagem, considera que os aspectos positivos se impõem 
globalmente. 

Relativamente às alternativas existentes considera que deverá ser escolhida a alternativa 
correspondente ao NPA 221 e que devem ser implementadas todas as medidas 

compensatórias, de minimização dos impactes negativos e de potenciação dos impactes 
positivos referidos no EIA, incluindo o desenvolvimento dos planos de monitorização 
propostos.  

A Águas do Centro, S.A. informa quais as infra-estruturas existentes na área de 
intervenção do projecto, a saber: 

Área de Estudo do AH, Albufeira e Circuito Hidráulico 

Troço de conduta em FFD DN 150, entre os Reservatórios de Palvarinho e Pereiros. Esta 
conduta ficará submersa pela albufeira numa extensão de aproximadamente 3 500 m. A 
conduta encontra-se actualmente sob o rio Tripeiro. 

Troços de conduta em PVC DN&3 e Reservatórios de Bugios e Gaviãozinho, encontram-se na 
área em estudo da albufeira, sem contudo terem interferência com a área inundável da 
mesma. 

Os troços de conduta em PEAD DN200 e FFD DN100, entre a povoação de Sarnadas e Fratel, 

encontram-se na área em estudo da albufeira, sem contudo terem interferência com a área 
inundável da mesma. O troço de conduta FFD DN150, junto dos futuros estaleiros da 
barragem têm interferência directa com os acessos provisórios ao estaleiro e futuros acessos 
a restabelecer. 

Linha MAT entre o AH do Alvito e SE da Falagueira 

A área definida no EIA compreende as infra-estruturas de saneamento (estação elevatória, 
conduta elevatória, ETAR do Fratel), e de abastecimento (conduta FFD DN100, captações 

subterrâneas, ETA e Reservatório do Fratel). 

Refere ainda que os acessos às infra-estruturas da Águas do Centro, em termos de 
exploração, manutenção, e eventuais ampliações futuras não devem ser comprometidos. 

A Direcção-Geral de Energia e Geologia informa que não se verificam sobreposições da 
área de estudo com áreas afectas a recursos geológicos, com direitos mineiros concedidos ou 
requeridos. 

Refere ainda que, de acordo com o desenho anexo ao parecer, verifica-se uma sobreposição 
da área em estudo com uma Área Potencial com características geológicas potenciais à 
ocorrência de Recursos Geológicos – Quartzitos – com potencial interesse económico. 

Desta forma, considera que deverá ser acautelada a eventualidade de existência de recursos 
no local e salvaguardadas as condições de segurança actualmente existentes, 
nomeadamente, no que se refere ao cumprimento das disposições referentes às servidões 

administrativas, distâncias mínimas de segurança e restrições de utilidade pública vigentes, 

as quais se regem pelo disposto na legislação aplicável. 
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6. CONSULTA PÚBLICA 

Dado que o projecto se integra no anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a consulta 
pública, nos termos do seu artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 31 dias úteis, de 7 de 
Dezembro de 2009 a 21 de Janeiro de 2010. 

Em 18 de Janeiro foram realizadas sessões técnicas de esclarecimento nas Câmaras 
Municipais directamente afectadas pelo projecto, com o objectivo de prestar esclarecimentos 
quanto ao projecto e respectivo estudo de impacte ambiental. 

Durante o período de consulta pública foram recebidos 15 pareceres com a seguinte 
proveniência: 

Entidades da Administração Central 

ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações 

EMFA - Estado Maior da Força Aérea 

IGP – Instituto Geográfico Português 

Entidades da Administração Local 

Câmara Municipal de Castelo Branco 

Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras 

Junta de Freguesia de Benquerença 

Associações 

Gaviãozinho XXI 

Organizações Não Governamentais de Ambiente 

Quercus- Associação Nacional de Conservação da Natureza 

Spea – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

Empresas 

ANA, Aeroportos de Portugal 

EP, Estradas de Portugal, SA 

REFER, Rede Ferroviária Nacional 

Cidadãos a título individual 

Sr. Amável Martins 

Sr. José Martinho Brás 

Abaixo-assinado com 402 assinaturas 

A análise dos pareceres recebidos não evidencia uma posição desfavorável ao projecto. São, 

no entanto, expressas algumas preocupações decorrentes quer da afectação que o projecto 
possa ter nas populações quer dos impactes negativos sobre os sistemas ecológicos. 
Relativamente a estes, são os contributos da SPEA e da Quercus que melhor reflectem estas 
preocupações. Assim,  

A SPEA alerta que o projecto irá afectar as áreas IBA Portas do Rodão e Vale Mourão, IBA e 
ZPE do Tejo Internacional (PTZPE00042), de extraordinária importância para várias espécies 
de grandes aves planadoras ameaçadas em Portugal e na União Europeia, designadamente: 
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Cegonha Preta, Peneireiro-Cinzento, Milhafre Preto, Britango, Grifo, Abrute Preto, Águia 
Cobreira, Águia-Real, Águia Imperial, Águia Calçada, Águia Perdigueira, Bufo Real. 

Critica o EIA por não ser exaustivo na sua avaliação, nomeadamente ao não ter em 
consideração os movimentos das aves na região, ao denotar uma insuficiente identificação 
dos impactes negativos na avifauna, e ao não identificar os impactes cumulativos 

decorrentes dos vários empreendimentos na região. 

Por último, critica o PNBEPH que enferma de falhas graves, lacunas e imprecisões que tal 
como referido num recente estudo da Comissão Europeia viola as directivas Aves e Habitats 
e Directiva Quadro da Água. 

Em conclusão, a SPEA rejeita a proposta de construção do AH do Alvito por exiguidade na 
caracterização da situação de referência, na avaliação dos impactes na biodiversidade e 
consequentemente nas garantias que são tomadas as medidas de minimização adequadas 

para a correcta conservação das áreas classificadas e protegidas afectadas. 

A CA considera que, de acordo com a cartografia apresentada relativa à localização do AH 

do Alvito, este não afecta directamente a IBA e ZPE do Tejo Internacional (PTZPE00042) 
situada no rio Tejo (troço internacional), rios Erges e Ponsul e ribeira do Aravil. 

Por sua vez, a Quercus considera que o projecto vai afectar significativamente as áreas de 
alimentação de várias espécies protegidas das directivas aves e habitats e provocar a 
fragmentação lótica de sub-bacias. Serão também afectados, directamente, os habitats de 
alimentação e nidificação de, pelo menos, 7 casais de cegonha preta, espécie classificada em 
perigo , o que corresponde a cerca de 7% da população nacional da espécie. Afectará, 
igualmente, várias colónias de aves protegidas e ameaçadas de abrutes e habitats 
prioritários de conservação como o Zimbral. Apresenta as seguintes medidas de 

compensação ecológica: 

 Criação e repovoamento de pontos de água (charcas) para alimentação de 

cegonha preta de forma a compensar a destruição de habita de alimentação desta 
espécie; 

 Compra de terrenos com habitats prioritários para conservação directamente 

afectados pela construção da barragem, nomeadamente Zimbral, Tamujal e 
Galeria Ripícola de forma a garantir a sua preservação; 

 Correcção de linhas eléctricas perigosas para a avifauna identificadas pela 

Comissão Técnica de Acompanhamento de Linhas Eléctricas e Aves (CTALEA) com 

medidas anti-colisão e anti-electrocussão. 

O EIA não identifica para a zona o habitat prioritário 9560 – Florestas endémicas de 
Juniperus spp.; ocorrerá, quanto muito, o habitat 5210 – Matagais arborescentes de 
Juniperus spp., apesar do EIA não o considerar por somente aparecerem indivíduos 
dispersos (e não matagal). Somente ocorrem 2 habitats prioritários: Habitat 6220* - 
Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea, que suporta pastoreio 

extensivo, e Habitat 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae). No entanto considera-se que isto não invalida a 
compra de terrenos para a preservação do ecossistema ribeirinho, nem, acrescente-se, 
locais que se considerem importantes para a avifauna. 

A questão dos restabelecimentos e a afectação do património são os aspectos que mais 

preocupam as autarquias e os cidadãos, como se conclui da síntese a seguir apresentada: 

A Câmara Municipal de Castelo Branco subscreve a importância do projecto 
designadamente enquanto instrumento de concretização dos objectivos estratégicos 
nacionais de produção de energia com origem em fontes renováveis, de redução da 
dependência energética e de gases com efeito de estufa. Assinala, no entanto, a importância 
de serem equacionadas as melhores soluções para os constrangimentos locais gerados com a 
implantação do empreendimento, designadamente a substituição e o restabelecimento de 

bens e infra-estruturas afectadas no concelho. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 49 

Anteprojecto 

A Junta de Freguesia de Santo André das Tojeiras manifesta a sua preocupação quanto 
à perspectiva de não reposição da ligação estabelecida pela Ponte da Carapetosa em 
Ferrarias e alerta para a importância desta ligação para a comunidade local, salientando, de 
resto, ser esta a vontade dos habitantes da localidade de Ferrarias. 

Os cidadãos que em abaixo-assinado se manifestaram refutam qualquer pretensão de não 

se proceder ao restabelecimento da ponte sobre o rio Ocreza que assegura a ligação entre as 
freguesias de Santo André das Tojeiras e Sarnadas de Ródão (Ferrarias-Carapetosa). Esta 
pretensão, além de contrariar a garantia dada pelo promotor quanto ao restabelecimento de 
todas ligações que fossem afectadas pela implantação do projecto será um factor altamente 
lesivo para a manutenção do bem-estar das pessoas que ao longo de várias décadas dela 
usufruíram já que, referem, esta ponte tem sido uma infra-estrutura indispensável para a 
manutenção das actividades rurais e agrícolas, sociais, profissionais, ligações familiares e 

acessibilidades entre os dois concelhos. 

A CA considera que a referida ligação que actualmente é feita pela ponte da Carapetosa 
deve ser restabelecida pelo proponente, tal como é proposto no presente parecer. 

A Junta de Freguesia de Benquerenças tece, também, algumas considerações quanto ao 

projecto pela afectação que terá nas suas populações, nomeadamente as populações das 
Aldeias de Benquerenças e de Taberna Seca. O projecto irá impedir a deslocação por tractor 
dos agricultores de uma margem para a outra da ribeira da Líria, não existindo qualquer 
alternativa rodoviária ao longo do leito da ribeira. É, por isso, esta entidade, favorável à 
construção de uma ponte entre as margens da ribeira da Líria, a fim de minimizar os 
prejuízos nos pequenos agricultores da região. 

Quanto aos moinhos de água ao longo do leito da ribeira da Líria discorda da sua submersão 

e defende a concretização de um projecto que contemple a trasladação de, pelo menos, um 
moinho de água e a construção de um museu que além de constituir mais um atractivo para 
a região, permitirá criar alguns postos de trabalho. 

Por último e tendo em conta a importância da bacia hidrográfica para o desenvolvimento do 
turismo na região é de opinião que deverá optar-se pala quota mais elevada que permitirá 
um melhor aproveitamento turístico, criando um maior número de postos de trabalho como 

possibilita o maior aproveitamento hidroeléctrico da barragem. 

Os dois cidadãos que se manifestam a título individual alertam para a existência de 
património localizado na área a inundar e que se encontram omissos no EIA, a saber: 

 Propriedade do Sr. Amável Martins, 2 moinhos e açude, uma praia fluvial e duas 

casas de apoio à praia fluvial; 

 Propriedade do Sr. José Martinho Brás um prédio rústico onde se encontram 

implantados dois moinhos, um de água e outro de aveia. 

Referem, ainda, a existência de outro património também não identificado no EIA, 3 
moinhos, 1 casa de habitação sazonal e um castro, além de outros moinhos existentes ao 

longo da área a inundar que servem de abrigo a colónias de morcegos. 

Relativamente ao atravessamento da ribeira da Líria, a CA propõe que seja avaliada a 
possibilidade de executar uma ponte que una as duas margens. 

Para a identificação do património existente, a CA propõe que seja efectuado um 
levantamento de toda a área afectada. 

A Associação Gaviãozinho XXI defende e apoia a construção do AH do Alvito que encara 
como um empreendimento de charneira para um melhor futuro da região e refere que 
gostaria de ser um parceiro activo para que todas as fases do AH do Alvito sejam um 
sucesso para todos os intervenientes e um exemplo do associativismo local.  

Levanta algumas questões quanto ao restabelecimento da EM546 pela maior quantidade de 
trânsito que irá acarretar, e apresenta alguns projectos, desejavelmente a enquadrar como 

medidas compensatórias: 
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 Construção de um centro náutico e desportivo; 

 Construção de bungalows em madeira e xisto em cotas diferentes e bem 

enquadradas nos socalcos entre as oliveiras; 

 Apoio à reabilitação da aldeia de Gaviãozinho que vise colocá-la na Rede de 

Aldeias de Xisto; 

 Apoio à criação e promoção de uma marca para promoção de alguns produtos 

locais. 

A CA propõe como medida de compensação que seja realizado o desenvolvimento e 

valorização patrimonial da região, prevendo um conjunto de medidas e acções que visem a 
valorização da região nas componentes do património, paisagem e lazer e que contribuam 
também para a melhoria das condições de vida da população local. A definição destas 
medidas deverá ser equacionada em articulação com os planos municipais e do Geopark 
Naturtejo, nos domínios a que dizem respeito.  

As restantes entidades não se opõem ao projecto por o mesmo não colidir com outros da sua 
competência, informando: 

 a ANACOM, que a área de estudo não está presentemente sujeita a qualquer 

condicionamento decorrente de servidões radioeléctricas constituídas ou em vias 
de constituição pelo que não coloca objecção à implantação do projecto na área 
apresentada. 

 o EMFA, que o projecto não se encontra abrangido por qualquer servidão de 

unidades afectas à Força Aérea. 

 o IGP, que o projecto não constitui impedimento para as actividades por si 

desenvolvida. 

 a ANA que a área do projecto não se encontra abrangida por qualquer servidão 

aeronáutica civil pelo que não está sujeita às suas condicionantes  Relativamente à 
servidão aeronáutica geral refere que deverão ser contempladas as situações de 
sinalização/balizagem dos elementos que constituem o aproveitamento 
hidroeléctrico em causa que se enquadrem na caracterização de obstáculos à 

navegação aérea da circular de informação aeronáutica n.º10/03, de 6 de Maio, do 
Instituto Nacional de Aviação Civil. Refere, também, que é previsível que daquelas 
balizagens resultem impactes paisagísticos relevantes pelo que deverá ser 

estabelecido um programa de monitorização e manutenção tendo em vista 
assegurar o seu permanente bom estado e funcionamento ininterrupto, devendo 
ser comunicada qualquer situação verificada. Por último menciona da necessidade 
de consultar a Força Aérea Portuguesa. 

 a EP, Estradas de Portugal que o IC8 Proença-a-Nova/Perdigão (A23/IP2) se 

localiza na proximidade do projecto. 

 a REFER que o projecto não conflitua com Rede Ferroviária Nacional. 

 

7. CONCLUSÕES 

O PNBEPH foi sujeito a Avaliação Ambiental Estratégica no quadro da aplicação do Decreto-
Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, relativa à avaliação dos efeitos de determinados planos e 
programas no ambiente.  

Dos 25 aproveitamentos hidroeléctricos considerados inicialmente no PNBEPH, foram 
seleccionados 10 aproveitamentos nos quais se inclui o Aproveitamento Hidroeléctrico do 
Alvito. 

O Aproveitamento Hidroeléctrico (AH) do Alvito localiza-se no rio Ocreza, afluente da 
margem direita do rio Tejo, a cerca de 30 km a montante da sua foz. O projecto abrange as 
freguesias de Sarzedas, Santo André das Tojeiras, Benquerenças, Castelo Branco, Salgueiro 
do Campo e Juncal do Campo, do concelho de Castelo Branco, e Sarnadas de Ródão, Vila 
Velha de Ródão e Fratel do concelho de Vila Velha de Ródão. 
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O encontro da margem direita da barragem situa-se no concelho de Castelo Branco e o da 
margem esquerda, assim como o circuito hidráulico, a central e a subestação, no concelho 
de Vila Velha de Ródão. 

A área de estudo não se insere em nenhuma das áreas nucleares de conservação da 
natureza e da biodiversidade integradas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas. 

As Áreas Classificadas mais próximas do futuro empreendimento são: Monumento Natural 
das Portas de Ródão; Parque Natural do Tejo Internacional; Parque Natural da Serra de São 
Mamede; Sítio de Importância Comunitária PTCON0007 – São Mamede; Sítio de Importância 
Comunitária PTCON0028 – Gardunha; Zona de Protecção Especial PTZPE0042 – Tejo 
internacional, Erges e Ponsul. 

O AH do Alvito é um empreendimento que visa o aproveitamento da queda hidráulica 
disponível entre os níveis da sua albufeira, situada no rio Ocreza (para a qual se consideram 

duas alternativas para o respectivo nível de pleno armazenamento (NPA), às cotas (221) ou 
(227)), e os níveis da albufeira de Pracana, que se estende mais a jusante, com NPA à cota 
(114). 

O aproveitamento é constituído pelos seguintes elementos: 

 Uma barragem do tipo gravidade, em betão compactado com cilindro (BCC), 
dispondo de um descarregador de cheias frontal, não controlado, sobre a mesma, e 

uma descarga de fundo inserida no corpo da barragem; 

 Um circuito hidráulico subterrâneo, dispondo de um túnel revestido a betão, com 
tomada de água na albufeira do Alvito e restituição na cauda da albufeira de Pracana; 

 Uma central subterrânea, em caverna, localizada na zona de montante do circuito 
hidráulico, equipada com um grupo gerador reversível; 

 Uma subestação, com o transformador e o equipamento de corte e protecção e um 
edifício de apoio, implantados numa plataforma situada à superfície, com ligação à 

central através de um poço vertical. 

Sendo objectivo do projecto a produção de energia eléctrica através de um recurso 
renovável, considera-se como principal impacte positivo o enquadramento do projecto nos 
objectivos da Política Energética Nacional, designadamente o contributo do projecto para o 

cumprimento do compromisso assumido por Portugal, que em termos do uso de energia a 
partir de fontes renováveis, é de passar dos cerca de 20% verificados em 2005 para 31% a 
atingir em 2020. 

O reforço da produção hidroeléctrica nacional total (369 GWh/ano) com o consequente 
contributo para a Estratégia Nacional para a Energia e para o controlo das alterações 
climáticas representa um dos impactes positivos mais importantes do projecto. Nessa 
sequência, verificar-se-à a diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e da 
pressão sobre a sua produção e de energia eléctrica importados, evitando a saída de divisas, 
com reflexo directo na Balança Comercial e na Balança de Pagamentos, verificando-se uma 

intromissão entre os níveis nacionais e internacionais, sendo que mais facilmente se 
promoverá um desenvolvimento sustentado. 

O projecto promoverá a complementaridade hídrica-eólica, através da sua capacidade de 
armazenamento e do modo de funcionamento por bombagem a partir da albufeira da 
Pracana, pelo que a esse nível assume impactes positivos e estratégicos. A outro nível, 
dotará o sistema eléctrico nacional de uma melhoria acrescida na fiabilidade e segurança de 
funcionamento com implicações ao nível do abastecimento, adequando a oferta e a procura 

desse serviço e ainda contribuirá para uma maior disponibilidade de abastecimento de água 
às populações, representando um impacte positivo, não descurando a importância relativa 
enquanto mecanismo de controlo das cheias e de apoio ao combate aos incêndios florestais 
(menor significado). 

No que concerne aos impactes negativos considera-se que: 

Ao nível da geomorfologia e geologia verificam-se impactes negativos relacionados com 
os elevados volumes de movimentações de terras, que se estimam que sejam cerca de 706 

000 m3 (NPA221) e 814 000 m3 (NPA227) necessários para a construção da barragem; com 
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a instabilidade de vertentes; e com a proximidade do projecto a geomonumentos, 
nomeadamente as cristas quartziticas, de que se destacam as Portas do Almourão, as dobras 
à escala mesoscópica à entrada da localidade de Foz do Cobrão e o percurso geoturístico do 
Vale do Cobrão, mas que não se prevê a afectação directa. 

No que se refere aos recursos hídricos superficiais, ocorrerão impactes negativos 

significativos em resultado da: alteração do regime hidrológico do rio Ocreza e afluentes à 
albufeira do AHA; da alteração dos ecossistemas lóticos naturais para ecossistemas lênticos; 
da alteração das massas de água da categoria rios em massas de águas fortemente 
modificadas. 

Para os sistemas ecológicos prevê-se que a humanização do território resultante da 
construção do projecto irá gerar um impacte significativo nos sistemas naturais, devendo o 
equilíbrio biológico e ecológico actualmente existente sofrer alterações irreversíveis e 

irrecuperáveis.  

Relativamente à paisagem, é na fase de exploração que os impactes assumem maior 
relevância, com a presença inevitável de uma faixa inter-níveis de qualidade cénica muito 

baixa, e a alteração cénica à envolvente do monumento geológico das Portas de Almourão. 
Assim, o projecto irá gerar impactes na paisagem que se prevêem negativos, permanentes e 
irreversíveis, de elevada magnitude e significância. 

Na sócio-economia, a perda definitiva de propriedade urbana ou rústica constitui um 
impacte negativo e irreversível, compensado através do valor a atribuir na sequência da 
expropriação. Refira-se a este propósito, a aplicabilidade da Lei n.º 83/2009, de 26 de 
Agosto, a qual autoriza o Governo a criar um regime especial aplicável às expropriações 
necessárias à concretização dos aproveitamentos hidroeléctricos do PNBEPH, o qual foi criado 
através do Decreto-Lei n.º 301/2009, de 21 de Outubro. 

No que respeita ao ordenamento do território, o projecto compatibiliza-se com os 

instrumentos estratégicos (planos regionais de ordenamento do território (PROTC); planos 
de bacia hidrográficos e planos estratégicos locais), sendo que se incompatibiliza com as 
disposições dos PDM, os quais não têm a escala, a oportunidade nem o âmbito de decisão 
adquirido para equacionar a implementação deste projecto, pelo que se propõe para 
compatibilizar a situação, uma das seguintes soluções: 

1. Suspensão do PDM ao abrigo do n.º 2 alínea a), do artigo 100.º do RJGIT e 
estabelecimento de Medidas Preventivas, ao abrigo do artigo 7.º do D.L. n.º 

794/76, caso seja necessário evitar a alteração das circunstâncias e das 
situações de facto existentes, que possam comprometer a execução do 
projecto. 

 Ou 

2. Os municípios abrangidos pelo projecto deliberam a alteração dos PDM em 
vigor, nos termos do n.º 2 alínea a), do artigo n.º 93, do D.L. n.º 46/2009, 

estabelecendo Medidas Preventivas antecipatórias, que admitam apenas as 
acções necessárias à concretização do projecto, sujeitas a parecer vinculativo 
e identifiquem as entidades a consultar, sendo neste caso a suspensão do 
PDM uma consequência das Medidas Preventivas. 

Relativamente ao património, a implantação do AH Alvito irá causar impactes negativos 
significativos sobre um elevado número de ocorrências patrimoniais localizadas na área em 
questão. A afectação de uma extensa área irá afectar mais do que um conjunto isolado de 

ocorrências patrimoniais, uma paisagem cultural que vai ser transformada de forma 

irremediável se não definitivamente, por largos anos. 

Numa comparação de alternativas, considera-se que em termos globais face às menores 
áreas afectadas e a condicionar no futuro o NPA à cota 221 se afigura como menos 
desfavorável. 

Ponderando a avaliação, por um lado, os valores naturais em presença no local da 
pretensão, bem como os potenciais impactes da construção do empreendimento nos 

mesmos, e, por outro, os objectivos estratégicos que se pretendem atingir com o Programa 
Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico, a CA propõe a emissão de 
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parecer favorável ao projecto “Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito”na 
alternativa com o NPA à cota 221, condicionado ao cumprimento das condicionantes à 
execução do projecto, dos estudos complementares, das medidas de minimização, dos 
planos de acompanhamento ambiental da obra, de recuperação paisagística e de 
monitorização, a seguir apresentadas. 

CONDICIONANTES AO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

1. Compatibilizar a situação decorrente da incompatibilidade do projecto com as disposições 
dos Planos Directores Municipais, podendo para tal ser adoptada uma das seguintes 
soluções: 

 Suspensão do PDM ao abrigo do n.º 2 alínea a), do artigo 100.º do RJGIT e 

estabelecimento de Medidas Preventivas, ao abrigo do artigo 7.º do D.L. n.º 

794/76, caso seja necessário evitar a alteração das circunstâncias e das situações 
de facto existentes, que possam comprometer a execução do projecto. 

Ou 

 Os municípios abrangidos pelo projecto deliberam a alteração dos PDM em vigor, 

nos termos do n.º 2 alínea a), do artigo n.º 93, do D.L. n.º 46/2009, 
estabelecendo Medidas Preventivas antecipatórias, que admitam apenas as acções 
necessárias à concretização do projecto, sujeitas a parecer vinculativo e 
identifiquem as entidades a consultar, sendo neste caso a suspensão do PDM uma 

consequência das Medidas Preventivas. 

2. Efectuar os restabelecimentos previstos em Anteprojecto. 

3. Assegurar a acessibilidade da ligação que é actualmente feita pela ponte da Carapetosa. 

4. Assegurar contribuições anuais, desde o início da fase de construção, para o Fundo para 
a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, como previsto no artigo 37.º do 
Decreto-Lei n.º 14272008, de 24 de Julho, que “(…) tem como objectivo apoiar, através 

da afectação de recursos a projectos e investimentos necessários e adequados, a gestão 
da infra-estrutura básica de suporte à conservação da natureza, designadamente das 
áreas que compõem a Rede Fundamental de Conservação da Natureza”. 

5. Entregar em fase de RECAPE os elementos indicados no presente parecer. 

6. Cumprir as medidas de minimização e de compensação indicados no presente parecer, 
assim como aquelas que resultam da reavaliação dos impactes. 

7. Cumprir os planos de recuperação das áreas afectadas, acompanhamento ambiental da 

obra e monitorização, constantes do presente parecer. 

8. As medidas de minimização e condicionantes dirigidas para a fase de obra deverão 
constar no Caderno de Encargos da Obra. 

RESULTADOS A ENTREGAR (AINDA QUE PRELIMINARES) ANTES DO RECAPE 

PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER 

1. Estudo complementar sobre os bivalves que deverá decorrer entre Abril e Junho de 2010 
com entrega do relatório 60 dias após a conclusão dos trabalhos de campo. 

2. Estudo complementar sobre a ictiofauna que deverá decorrer entre Abril e Julho de 2010 
com entrega do relatório 60 dias após a conclusão dos trabalhos de campo. 

3. Estudo complementar sobre a lontra Lutra lutra que deverá durar um ano com início na 

Primavera de 2010, sendo produzido um relatório intercalar após o término das 
campanhas de Primavera. 

4. Estudo complementar sobre o rato de cabrera Microtus cabrerae que deverá decorrer 
durante a Primavera de 2010, devendo o relatório ser entregue 60 dias após a conclusão 
dos trabalhos de campo como nos casos anteriores. 
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ELEMENTOS A ENTREGAR EM FASE DE RECAPE 

1. Avaliar a possibilidade de executar uma ponte que una as margens da ribeira da Líria. 

2. Caracterização da rede de falhas e fracturas na zona de instalação da albufeira, e não só 

no bordo SW do sinclinal, para melhor avaliação do risco sismotectónico e da existência 
de conexão hidráulica entre a Albufeira e a Formação dos Quartzitos Armoricanos. 

3. Reconhecimento e levantamento geomorfológico e geológico-geotécnico complementar 
para caracterização da susceptibilidade das margens em termos de instabilidade e 
alagamento, nomeadamente das áreas que forem identificadas como mais susceptiveis a 
problemas de instabilidade nas vertentes. 

4. Cronograma das obras com estimativa quantitativa das movimentações de terras. 

5. Programa geológico-geotécnico complementar em fase de projecto de execução. O 
programa de prospecção geológico-geotécnico deverá ser adaptado para definição 
inequívoca do modelo geológico-geotécnico, eventualmente com recurso a prospecção 

complementar. 

6. Elaborar uma cartografia de vulnerabilidade à poluição mais detalhada, recorrendo ao 
estudo hidrogeológico de pormenor já realizado, e onde seja representada a 
vulnerabilidade à poluição de cada unidade hidrogeológica contemplando a influência do 

factor “densidade de fissuração/fracturação”. 

7. Completar o modelo hidrogeológico apresentado no EIA, esclarecendo se duas cristas do 
sinclinal estão, ou não, em ligação hidráulica, e se existe conexão hidráulica entre o local 
de implantação da albufeira e a Unidade dos Quartzitos Maciços (Quartzito Armoricano). 
O programa de sondagens deve ser adaptado para definição inequívoca do modelo 
hidrogeológico, incluindo o conhecimento da piezometria e caracterização hidrodinâmica, 

a realizar em furos de sondagens mecânicas.  

8. Proceder à avaliação rigorosa dos impactes expectáveis resultantes da construção do 
circuito hidráulico sobre: 

 as captações de água subterrânea existentes nas zonas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e da 

construção da caverna, para a instalação da central, e respectivas estruturas de 

apoio nas captações existentes nas zonas 2 e 3. 

 a Nascente do Olho de Água da Foz do Cobrão e sobre as 10 captações de água 

subterrânea para abastecimento público, nomeadamente as captações que se 
localizam a jusante, no sentido do escoamento subterrâneo, do local de 

construção. 

9. Proceder a uma avaliação pormenorizada das possíveis influências, resultantes da 
construção do circuito hidráulico, nas direcções preferenciais de escoamento subterrâneo, 
uma vez que podem ser intersectadas fracturas que podem desempenhar um papel 
fundamental na circulação subterrânea. 

10. Estudo complementar de caracterização do estado químico das massas de água 
subterrâneas, através da apresentação dos critérios de selecção das substâncias 

químicas que foram analisadas, e a realização de novas determinações de substâncias do 
estado químico, se se justificar, tendo em conta a análise de eventuais fontes destas 
substâncias para a massa de água subterrânea. 

11. Revisão a nível da situação de referência, da avaliação do estado das massas de água 
tendo em conta: 

 Os “Critérios para a classificação do estado das Massas de água Superficiais, rios e 

albufeiras”, cuja versão final data de Setembro de 2009, ou uma versão mais 

recente do mesmo, utilizando as métricas e índices nele referidos, assim como os 
valores de referência para o tipo de rios “Transição Norte-Sul”, incluídos neste 
documento para o cálculo dos EQR's. 

 Dados da campanha realizada pelo INAG em 2004-2006 no âmbito dos trabalhos 

preparatórios para a implementação da Directiva Quadro da Água. 
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 Dados posteriores aos utilizados no EIA resultantes de campanhas entretanto 

realizadas, nomeadamente no que se refere ao mês de Setembro. 

12. Apresentação de um estudo, que tendo em conta a aplicação da Metodologia Incremental 
(IFIM – Instream Flow Incremental Methodology), equacione se a mais valia do ponto de 
vista de conservação dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos e do potencial ecológico 
versus rentabilidade do aproveitamento, se justifica definir um regime de caudais 

ecológicos que será apenas particularmente significativo nos 500 m imediatamente a 
jusante da barragem, já que ao fim dos 500 m, aflui a ribeira do Alvito. Neste estudo 
deve ser avaliada de forma detalhada a contribuição da ribeira do Alvito para os caudais 
do Ocreza ao longo do ano hidrológico. Saliente-se, no entanto, que deverá ser sempre 
garantido um caudal nos 500 m, o qual poderá corresponder aos 5% do escoamento 
médio anual considerados no anteprojecto. 

13. Para o cálculo do regime de caudais ecológicos, com base na Instream Flow Incremental 

Methodology (United States Fish and Wildlife Service (IFIM), 1982), devem ser tidos em 
conta os seguintes aspectos: 

 Este procedimento deve favorecer as espécies autóctones de valor 

conservacionista mais elevado ou as espécies migradoras; 

 A descarga de caudal ecológico deverá ser efectuada através de um dispositivo 

próprio, independente e regulável e com um medidor de caudal, para registo em 
tempo real; 

 A tomada de água para o caudal ecológico, deverá apresentar diferentes alturas, e 

desejavelmente acima da termoclina durante o período de estratificação térmica 

(Junho a Setembro), se esta se formar, de modo a manter no curso de água uma 
qualidade de água e temperatura aceitáveis; 

 Deve libertar-se um caudal ecológico durante a fase de obra e enchimento da 

barragem, devendo para o caso ser considerado um dispositivo hidráulico 
apropriado para a sua descarga, quer durante a fase de obra, quer durante a fase 
de enchimento (até que seja atingida a cota da tomada de água definitiva para o 
caudal ecológico). 

14. Equacionar a relevância da implementação de um dispositivo de transposição para a 

ictiofauna, tendo em conta os objectivos pretendidos bem como os respectivos 
custos/benefícios. Caso, no desenvolvimento da sua concepção e avaliação se verifique a 
sua ineficácia, deverão ser apresentadas medidas alternativas, tais como a captura de 
reprodutores e sua deslocação para montante. Nestas condições deverá ser apresentado 
um programa de monitorização adequado. 

15. Desenvolvimento de estudos ou modelos quantitativos, que permitam avaliar as 
alterações do transporte sedimentar, sobretudo em termos de retenção de sedimentos na 

albufeira, que permitam equacionar as medidas de minimização que contribuam para 
mitigar o efeito de assoreamento e/ou de erosão, nomeadamente no troço fortemente 
modificado. 

16. Proceder a levantamento batimétrico da albufeira de Pracana, antes do início da 
construção de Alvito e ao levantamento da futura albufeira do Alvito antes do seu 
enchimento. 

17. Proceder ao desenvolvimento de um modelo da qualidade da água do sistema albufeira 
do Alvito/Pracana que permita avaliar a eventual eutrofização destas massas de água. 

Devem ser apresentadas as simulações para a situação após enchimento e um ano 
depois. 

18. É necessário privilegiar todos os processos que potenciem a diminuição das cargas 
poluentes em resultado. Esta situação deverá ser equacionada em sede de PGRH, para o 
qual o RECAPE deve contribuir fornecendo uma caracterização actualizada das pressões 

existentes, especialmente de fontes tópicas, e dos níveis de tratamento das unidades 
agro-alimentares. 

19. Apresentar um plano de intervenção do troço de rio fortemente modificado a jusante da 
barragem que potencie e reabilitar os habitats e as comunidades de leitos de cheia e a 
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conectividade ecológica deste troço, e que complemente as medidas que já foram 
apresentadas no EIA, e que contribua para que seja atingido e mantido o bom estado 
ecológico destas massas de água. 

20. Identificar as condições excepcionais em que funcionará a segunda tomada de água a 36 
m do NPA.  

21. Caracterização do estado da albufeira de Pracana, recorrendo para a amostragem do 
fitoplâncton o Manual elaborado pelo INAG, I.P. (www.inag.pt). 

22. Identificar áreas de maior importância faunística fora da área de influência directa da 
empreitada, como zonas arborizadas, afloramentos rochosos e linhas de água, 
sinalizando-as de forma a alertar para a proibição da sua degradação. Estas áreas podem 
constituir locais de abrigo, reprodução e alimentação da fauna local, devendo por isso ser 
salvaguardadas. 

23. Sendo o cumba Barbus comizo (espécie identificada para a zona) uma das espécies 
insuficientemente acauteladas pela Rede Natura 2000 (Decisão da Comissão de 19 de 

Julho de 2006) e considerando que o Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito se 
enquadra no Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico, deve-
se apresentar um estudo de distribuição da espécie a nível da bacia hidrográfica do rio 
Tejo para definir as áreas mais importantes em termos de conservação que possam vir a 

ser incluídas na Rede Natura 2000. Por outro lado, estão também dados para esta zona 
outras espécies com estatuto de conservação, seja através do Decreto-Lei n.º 140/99, de 
24 de Abril, republicado através do Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, seja 
através do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, destacando entre as espécies 
listadas, como de possível ocorrência, Chondrostoma lusitanicum. Assim, este estudo 
englobará, por um lado, um estudo mais abrangente sobre o cumba Barbus comizo que 
incidirá sobre a totalidade da bacia do rio Tejo e, por outro, todas as espécies autóctones 

da bacia do rio Ocreza. Deve o mesmo integrar os dados do estudo complementar sobre 
a ictiofauna. Este estudo terá como objectivos:  

 caracterizar, espacial e temporalmente, as populações existentes em termos de 

composição, abundância e estrutura etária;  

 caracterizar e analisar a variabilidade genética das populações de peixes 

autóctones; 

 identificar as zonas mais importantes para a conservação das espécies autóctones 

na bacia do rio Ocreza; 

 identificar as zonas mais importantes para a conservação de cumba Barbus comizo 

na bacia do rio Tejo; 

 avaliar a necessidade e viabilidade de instalação de dispositivos de transposição 

para peixes para os afluentes do rio Ocreza; 

 tendo em atenção a elevada fragmentação da distribuição de cumba Barbus 

comizo, da sua escassez e da fragmentação da área de habitat utilizável, 
apresentar para a bacia do rio Tejo medidas de compensação e de minimização 
específicas para esta espécie a validar pelo ICNB, I.P.. Deve este levantamento ser 
particularmente exaustivo na sub-bacia do rio Ocreza por forma a que eventuais 
indivíduos que sejam detectados na área de influencia do futuro Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alvito (área a inundar acrescida de 0,5 km a partir do NPA 221, 

bem como o troço entre o paredão da futura barragem e a albufeira da Pracana) 
possam ser transferidos para as zonas identificadas como as mais importantes 

para a conservação de ictiofauna nesta sub-bacia. Devem ser, igualmente, 
definidas, em fase de RECAPE, medidas de minimização e compensação que 
reduzam a fragmentação das subpopulações das espécies, nomeadamente 
mecanismos de transposição nas barreiras identificadas. 

24. Apresentar um plano de contenção, controlo e, se possível, de erradicação de espécies 

aquícolas invasoras para o sector da bacia do rio Ocreza afectado pelo Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alvito e pelo Aproveitamento Hidroeléctrico da Pracana: amêijoa-
asiática Corbicula fluminea, alburno Alburnus alburnus, gambúsia Gambusia holbrooki, 

http://www.inag.pt/
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perca-sol Lepomis gibbosus, achigã Micropterus salmoides e lagostim-vermelho-do-
Luisiana Procambarus clarkii. 

25. Em articulação com o estudo complementar sobre a ictiofauna e o estudo pormenorizado 
das espécies autóctones, apresentar um plano de requalificação para o rio Ocreza com 
vista, por um lado, à renaturalização das secções de linhas de água de carácter lótico e, 

por outro, à promoção do continuum fluvial deste rio. Neste sentido, devem ser 
promovidas Medidas de Compensação propostas neste parecer. 

26. Apresentar um estudo que identifique quais as espécies presentes e que devem ser 
objecto de medidas para que seja assegurada a protecção do pool genético. Deverá ser 
analisada a fragmentação das comunidades ao longo da Bacia do Tejo (este efeito 
cumulativo não foi considerado no EIA) e previstos estudos que permitam conhecer a 
eficácia dos dispositivos existentes e/ou medidas para melhoria da conectividade global, 

em particular na barragem de Pracana. Deve também ser avaliada a possibilidade de 
recolha de indivíduos das espécies de ictiofauna local para conservação ex situ num 
fluviário.  

27. Apresentar um Programa de Integração e Recuperação Paisagística para a área de 
influência da obra. 

28. Apresentar um Plano de Medidas de Compensação onde sejam identificadas áreas 

importantes em termos de conservação dos valores naturais e da biodiversidade.  

29. Apresentar um Plano Especial para as Espécies de Flora Exóticas Invasoras, para a área 
de influência da obra, que contemple a sua eliminação por meios físicos ou outros a 
determinar, dado o seu elevado carácter invasor. O Plano deverá contemplar cuidados 
especiais na remoção e eliminação eficiente desse material vegetal, tendo em 
consideração a época de produção de semente, devendo recorrer-se à assistência e 
aconselhamento técnico de entidades e instituições com trabalho reconhecido na área, 

dada a sensibilidade da questão. A decapagem e a remoção das terras das áreas 
invadidas devem também ser objecto de cuidados especiais quanto ao seu 
armazenamento e eliminação, não devendo ser reutilizadas como terra vegetal. 

30. Efectuar uma prospecção mais exaustiva de potenciais abrigos de morcegos, dentro da 
área que ficará submersa pela albufeira, de forma a salvaguardar que o enchimento da 

albufeira não implicará a afectação directa deste grupo faunístico. Caso se verifique a 
existência de abrigos, deve-se garantir a exclusão dos morcegos que venham a ser 

detectados, e efectuar posteriormente a selagem desses abrigos. 

31. Durante a próxima época de nidificação, de forma a completar a informação recolhida no 
âmbito do presente EIA, deverá ser efectuada uma avaliação da actual utilização do 
ninho de cegonha-negra localizado perto da aldeia de Calvos. Pretende-se com essa 
avaliação validar a avaliação efectuada sobre o impacte que a construção da barragem e, 
consequente, enchimento da albufeira terá no sucesso reprodutor do casal em causa. 

Devem ser alvo de monitorização as espécies com estatuto de conservação que nidificam 
nas cristas quartzíticas próximas de Foz do Cobrão referidas no EIA, concretamente 
cegonha-preta Ciconia nigra, grifo Gyps fulvus, águia de Bonelli Hieraaetus fasciatus e 
bufo-real Bubo bubo. Com este acompanhamento pretende-se avaliar o efeito da 
construção desta infra-estrutura no sucesso reprodutor dos casais em causa. Por outro 
lado, e tendo em consideração que o EIA faz referência a chasco-preto Oenanthe leucura 
e rolieiro Coracias garrulus na área de estudo, bem como o estatuto de „Criticamente em 

Perigo‟ em Portugal, devem estas espécies ser alvo de prospecção na área de influência 
do Aproveitamento Hidroeléctrico no sentido de identificar os locais de maior importância 

para a conservação destes taxa. 

32. Apresentar/confirmar a localização definitiva dos estaleiros, demonstrando a total 
compatibilidade dessa localização e obedecendo aos Critérios para a implantação de 
estaleiros de obra e parques de materiais apresentados no EIA. 

33. Apresentar uma quantificação dos valores de superfície de povoamentos de sobreiro e 

azinheira afectados pelo regolfo da albufeira. Deve ser consultada a Autoridade Florestal 
Nacional por forma a validar essa informação. 

34. Apresentar uma estimativa quantitativa das movimentações de terras 
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35. Apresentar as áreas definitivas para as escombreiras, devendo ser reduzido ao mínimo a 
utilização de escombreiras fora da área a inundar, através de: 

 máxima reutilização na produção de inertes para a obra, ou através da sua 

reutilização em outras obras que possam vir a realizar-se nas redondezas.  

 utilização de escombreiras(s) localizadas no interior da área a inundar situada(s) 

preferencialmente abaixo do Nível mínimo de Exploração; 

36. Apresentar, com base nos dados existentes e eventuais novos dados, uma reavaliação 

das medidas de minimização do Património, a implementar na fase prévia à construção, 
fase de construção e fase de exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito. 

37. Apresentar uma Planta de Condicionantes Patrimoniais com todas as infra-estruturas do 
projecto e onde deverão constar a totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas, 
assim como a respectiva área de protecção a considerar, sempre que aplicável. 

38. Apresentar o traçado de implantação das linhas eléctricas de baixa tensão para 
fornecimento de energia ao local da obra.  

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Projecto 

1. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

2. Adopção de um cronograma de trabalhos adequado no que respeita à movimentação de 
terras, uma vez que deverá ser preferencialmente realizada em período seco, evitando 

que o aumento de compactação dos solos e da escorrência superficial conduzam a 
impactes significativos ao nível da erosão dos solos pois é potenciado o ravinamento pela 
diminuição da infiltração natural das águas pluviais no maciço. 

3. Na elaboração do projecto de Execução das diferentes obras que compõem o AH deverão 
procurar-se soluções de projecto que tenham em conta as seguintes questões: 

 A criação dos taludes necessários pela abertura e melhoramento de acessos deverá 

procurar estabelecer uma modelação natural nas zonas de transição com o terreno 

existente conferindo-lhes assim maior continuidade. A modelação, sempre que 
possível, deve privilegiar inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em 
“S”. 

 As pontes sobre a ribeira de Gaviãozinho e sobre a albufeira para ligação entre as 
povoações de Taberna Seca e Vilares de Cima deverão ter a menor expressão possível 
nas suas diferentes dimensões – extensão, altura, área. 

 O projecto dos edifícios de apoio à gestão e exploração do AH deve atender ao seu 
enquadramento paisagístico, bem como assumir volumetrias, cores e materiais 
adequados às características locais, constituindo elemento de arquitectura de impacte 
visual tendencialmente positivo. 

 O projecto de iluminação a ser elaborado deve acautelar todas as situações que 
conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição 
luminosa. Deve ser criteriosa a concepção e a instalação, desde a escolha dos tipos de 

dispositivos – luminárias - e de lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, à correcta 
e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação 
intrusiva. Particular atenção deve ser dada à barragem, subestação, aos novos 

restabelecimentos e pontes sobre a albufeira, rios e vales, na travessia de zonas de 
ocorrência de habitats sensíveis, onde os níveis de luminosidade são factor importante 
no equilíbrio e manutenção das condições ecológicas e à percepção da paisagem. 

4. Todos os elementos do projecto devem ser concebidos de forma a respeitar tanto quanto 
possível, a integridade das condicionantes biofísicas. 

5. Uma vez que a chaminé de equilíbrio no circuito hidráulico pode causar influências 
importantes à superfície, é imperativo proceder ao revestimento até à rocha sã não 
fracturada. 
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6. Uma vez que as sondagens mecânicas deixam evidências, deverão ser as mesmas 
protegidas por tubos de aço, tampa roscada e uma pequena caixa de protecção com 
cerca de 20 cm de largura. 

7. Durante a execução das sondagens mecânicas, qualquer eventual necessidade de ligeira 
regularização de plataforma para implantação da sonda, deverá implicar a posterior 

reposição do solo de acordo com o perfil preexistente. 

8. As sondagens mecânicas poderão atingir mais de 150 m de profundidade, com diâmetros 
até de cerca de 10 cm, pelo que, tendo em vista a minimização de contaminação dos 
solos, deverá ser utilizada água simples, sem qualquer aditivo, como fluido de 
perfuração, assim como nos ensaios de permeabilidade. 

9. Os locais a definir para o emboquilhamento das sondagens mecânicas deverão ser 
escolhidos, na medida do possível, em zonas de acesso assegurado por caminhos já 

existentes ou nas trincheiras entretanto executadas. No entanto, esgotada essa 
possibilidade, o transporte da sonda deverá ser realizado com recurso ao desmonte do 
equipamento, transporte em peças e montagem no local apropriado. 

10. A inserção de eventuais trincheiras deverá ser efectuada de modo a minimizar os 
movimentos de terras e a preservar ao máximo o coberto vegetal em geral e a evitar o 
abate de qualquer exemplar de espécie arbórea de maior porte e valor económico para os 

respectivos proprietários. O traçado das trincheiras deverá ser preferencialmente 
escolhido de modo a que esses alinhamentos possibilitem a inserção dos acessos à obra. 

11. A abertura de eventuais trincheiras e dos acessos deverá ser feita de forma cuidada, uma 
vez que a eventual grande dimensão dos blocos escavados pode tornar inviável a 
colocação de barreiras. No entanto, na proximidade das margens do rio, deverá ser 
implementada a colocação de barreiras em geotêxtil para prevenir a entrada de finos 
para as águas do rio Ocreza. 

12. As eventuais galerias de reconhecimento geológico-geotécnico, deverão ser escavadas 
com equipamento de furação ligeiro e explosivo moderado. 

13. Estudar, em fase de projecto e RECAPE, a implementação de estratégias construtivas 
relativas à escavação da central e circuito hidráulico, que minimizem os impactes destes 
trabalhos no aquífero. 

14. Admitindo-se a intersecção do nível freático, deverá adoptar-se, na fase de projecto, 
modelos hidráulicos para a determinação da distribuição das pressões e velocidades da 

água nas diversas situações climáticas (Inverno, Verão, etc.). 

15. Durante a fase de projecto de execução deverá ser efectuada uma prospecção mais 
exaustiva de potenciais abrigos de morcegos, dentro da área que ficará submersa pela 
albufeira, de forma a salvaguardar que o enchimento da albufeira não implicará a 
afectação directa deste grupo faunístico. 

16. Antes do abate, as árvores de maior porte, em particular quercíneas, deverão ser 

prospectadas de forma a garantir que não são utilizadas como local de abrigo por 
morcegos. Caso durante os trabalhos de desmatação/desflorestação sejam identificados 
abrigos de morcegos (em árvores ou zonas rochosas), que não o haviam sido até à data, 
deverá ser feita uma avaliação da situação por um especialista e, caso seja necessário, 
proceder à translocação dos indivíduos. 

17. Efectuar a prospecção sistemática da área de enchimento da albufeira, dando especial 
atenção às zonas indicadas como de implantação de ocorrências patrimoniais 

identificadas no EIA, e às zonas de encosta e cumeadas não surribadas. A prospecção a 
realizar no leito do rio Ocreza, na área a inundar pela albufeira, deve ser efectuada em 
período de caudal mínimo de forma a poderem ser observados painéis potencialmente 
possuidores de arte rupestre, que nesta fase se encontravam submersos. 

18. Relocalizar a ocorrência 49 identificada no EIA, e um painel gravado com círculos, 
observado na década de 80 por Mário Varela Gomes que se situa na ínsula 
imediatamente a jusante da Ponte dos Bugios. 
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19. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das áreas funcionais da obra (estaleiros, 
depósitos de terras, outras áreas) que ainda não tenham sido realizadas. 

20. Efectuar o registo (documental), através da representação gráfica e fotográfica e na 
elaboração de memória descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam 
ser afectadas ou destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos 

decorrentes da proximidade em relação à frente obra. 

21. Efectuar o registo (documental) das ocorrências patrimoniais identificadas no EIA, 
nomeadamente as ocorrências 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 116 e 117, situadas na área de submersão 

da albufeira, as ocorrências 148 e 149 situadas na Área de Incidência Directa (AID) 
dedicada a estaleiros e 150 e 151 localizadas na AID de restabelecimentos. Estas 
medidas apenas devem ser implementadas caso qualquer frente de obra se localize a 

menos de 50 m. 

22. Efectuar o registo (levantamento), através da representação gráfica e fotográfica e na 
elaboração de memória descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam 

ser afectadas ou destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos 
decorrentes da proximidade em relação à frente obra. No caso da representação gráfica 
esta corresponde a um decalque sobre tela translúcida à escala 1:1 e deverá ser 
efectuada por um especialista em levantamentos de arte rupestre. Mediante indicação 
específica, poderão ser efectuados levantamentos tridimensionais de painéis, composto 
por sistema de varrimento tridimensional de curto e médio alcance, fotogrametria 
terrestre digital e taqueometria. Deverá ser efectuado o registo (levantamento) das 

ocorrências 2, 3, 19, 23, 28, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 50, 68, 71, 90, 112, 141) situadas 
na área de submersão da albufeira. 

23. Efectuar o levantamento topográfico, permitindo uma melhor percepção da realidade que 
se estuda. O levantamento deverá incluir uma planta de estruturas e de alçados 
considerados pertinentes, bem como cotas absolutas das estruturas, que no caso de 
levadas e canalizações deverão ser em malha apertada de forma a definir as pendentes. 

Os registos serão acompanhados de uma memória descritiva onde constará um registo 

fotográfico, descrição da técnica construtiva, elementos construtivos e estado de 
conservação. Efectuar o levantamento topográfico das ocorrências 10, 11, 12, 17, 18, 21, 
22, 62, 83, 89, 93, 94 e 110 situadas na área de submersão da albufeira. 

24. Efectuar o levantamento arquitectónico, com representação em planta, alçados e 
fachadas de estruturas arquitectónicas em a escala a definir. Os registos deverão ser 
acompanhados de uma memória descritiva onde constará um registo fotográfico, 

descrição da técnica construtiva, elementos construtivos e estado de conservação. 
Efectuar o levantamento arquitectónico das ocorrências 7, 14, 16, 24, 26, 29, 30, 31, 34, 
35, 44, 47, 50, 52, 58, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82, 88, 95, 98, 99, 102, 105, 
114 e 116. Esta medida deve ser implementada caso exista uma frente de obra que se 
localize a menos de 50m de qualquer uma destas ocorrências. 

25. Efectuar sondagens e escavações arqueológicas ou outros estudos (históricos, 
etnológicos, etc), destinadas a obter informação que permita determinar o estado de 

conservação, a funcionalidade e o interesse científico dos sítios e monumentos em causa. 
Com os resultados dessas pesquisas deverá ser efectuada uma reavaliação dos 
respectivos sítios e a publicação dos resultados sob a forma de monografia devidamente 

ilustrada. Assim, deverão ser executadas sondagens quando se verificar uma coincidência 
entre a localização de uma unidade de projecto e uma mancha de dispersão de vestígios 
arqueológicos, sendo que, mediante os resultados obtidos, poderá determinar-se o 
alargamento da área de sondagens. Da mesma forma, deverão ser executadas 

escavações arqueológicas quando ocorra uma afectação integral de um sítio arqueológico. 
Deverão ser efectuadas sondagens arqueológicas nos sítios 5, 9, 10 e 17 e a escavação 
arqueológica do sítio 111. Estes trabalhos arqueológicos deverão ser efectuados com o 
apoio da Associação de Estudos do Alto Tejo (AEAT). 
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26. Efectuar a recolha e depósito da ocorrência 107. Este elemento deverá ser transportado 
até uma instituição a designar pelo IGESPAR, ficando desta forma à sua guarda. 

Fase de Construção e Enchimento 

Planeamento dos trabalhos, estaleiro e áreas a intervencionar 

27. Deverá ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. 

28. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a 
planta de condicionamentos deverá ser actualizada. 

29. Deve a área a intervencionar relacionada com a construção do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alvito ser reduzida ao mínimo. 

30. Elaborar um Plano de Gestão ou Acompanhamento Ambiental (PAA), o qual inclua o 
planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e 
pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução das 

obras, e respectiva calendarização. 

31. Elaborar um Plano de Emergência Ambiental, que deve prever os meios de actuação em 
casos de derrames e de outras situações que possam causar a poluição ou degradação do 
meio envolvente. Este Plano deverá ser implementado durante a fase de construção. 

32. Deverão ser contempladas as situações de sinalização/balizagem dos elementos que 
constituem o projecto que se enquadrem na caracterização de “obstáculos à navegação 

aérea” da Circular de Informação Aeronáutica n.º10/03, de 6 de Maio, do Instituto 
Nacional de Aviação Civil. 

33. Informar sobre a construção e instalação do projecto as entidades utilizadoras do espaço 
aéreo na zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de 
Bombeiros e Protecção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e 
combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de 
implantação do projecto, com pelo menos trinta dias úteis de antecedência. 

34. Atender que a reserva hídrica a gerar pela futura barragem poderá ser utilizada como 
ponto de água de apoio aos meios aéreos de combate a incêndios florestais. 

35.  Garantir acessos e espaços de estacionamento privilegiado destinando aos organismos 
de socorro a envolver em situações de acidente/emergência, durante a fase de 
construção. 

36. No eventual desvio provisório das águas a realizar para a construção da barragem 
deverão ser asseguradas as necessárias condições de informação aos utilizadores da zona 

de forma a evitar quaisquer acidentes. 

37. Assegurar, como medida preventiva da deflagração de incêndios, a remoção controlada 
de todos os despojos das acções de desmatação, desflorestação, corte ou decote de 
árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que regulam a matéria. 
Adicionalmente, na fase de desmontagem de estaleiro, deverão ser removidos todos os 
materiais sobrantes, não devendo permanecer no local quaisquer objectos que possam 

originar ou alimentar a deflagração de incêndios. 

38. Assegurar que as possíveis afectações à acessibilidade derivadas da execução do projecto 
sejam do prévio conhecimento dos agentes de protecção civil locais. 

39. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações, a detalhar em fase de RECAPE. 

40. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente 
à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 

objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, respectiva 
calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação das 
acessibilidades. Esta divulgação poderá ser realizada através de documento informativo a 
afixar na(s) Junta(s) de Freguesia. 
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41. Implementar um programa de execução dos trabalhos de desmatação e limpeza da área 
da albufeira, o qual deve ter em consideração: 

 O cronograma de enchimento da albufeira, devendo a desmatação ser efectuada de 
forma faseada, de jusante para montante da barragem e, sempre que possível, das 
cotas mais baixas para as mais elevadas; 

 As áreas a desmatar na íntegra devem corresponder às áreas delimitadas pela curva 
relativa à cota do NPA 221. Qualquer operação acima desta cota deve restringir-se ao 
estritamente necessário; 

 Previamente aos trabalhos de corte, devem ser marcados e sinalizados os exemplares 
que pelo seu interesse botânico, cénico, porte ou outros, devem ser preservados ou 
sujeitos a transplante, a efectuar na área envolvente ao plano de água; 

42. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior 

perturbação. 

43. O uso de explosivos e de material de perfuração em maciços devem ser concentrados no 

tempo evitando os meses mais críticos para a reprodução das aves que nidificam no 
maciço rochoso. O período mais aconselhável à realização das acções referidas será entre 
Agosto e Dezembro, podendo este período ser alargado desde que se considerem em fase 
de construção as medidas de monitorização adequadas. A referida restrição temporal 

será ainda de elevada importância para as comunidades de quirópteros cavernícolas que 
possam ocorrer na área.  

44. Deverá ser efectuada a remoção das pontes, no troço a submergir, tendo em vista 
minimizar a ocorrência de situações que conduzam à degradação da qualidade da água e 
possam constituir situações de potenciais riscos. 

45. Indemnização e/ou substituição das captações afectadas de particulares, 
independentemente de existir um Sistema Multimunicipal de Abastecimento (explorado 

pela empresa Águas do Centro, S.A.) que poderá ser utilizado em vez das captações 
próprias. 

46. Adopção de sinalização disciplinadora para o controle de introdução de espécies exóticas 
na albufeira.  

47. Delimitação criteriosa das zonas de protecção da albufeira e cumprimento rigoroso dos 
respectivos condicionalismos, de forma a mitigar com eficácia os efeitos de qualquer 
actividade antrópica potencialmente poluidora da massa de água superficial. 

39. Todos os intervenientes na obra deverão estar cientes das possíveis consequências de 
uma atitude negligente em relação às medidas de minimização previstas no Plano de 
Acompanhamento Ambiental. Para tal, deverá ser garantido que: 

 são prestadas aos diversos trabalhadores e encarregados todas as informações e/ou 

instruções necessárias sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em 
obra; 

 todas as informações e/ou instruções são plenamente entendidas; 

 são dados a conhecer os valores patrimoniais em presença e as medidas cautelares 

estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. 

48. Delimitação física e protecção das áreas afectadas temporariamente durante a fase de 
construção: colocação de tapumes junto a estradas e percursos panorâmicos e em zonas 

com maior acessibilidade visual, para minimização do efeito visual menos agradável que 
a obra imprime. 

49. Delimitação e sinalização dos exemplares ou das áreas de maior valor, com recurso a fita 
sinalizadora. Estas delimitações devem ser mantidas durante o período em que a obra 
decorre, sendo retirados após a desactivação das infra-estruturas de apoio à construção 

da barragem. 

50. O estaleiro e áreas de depósito deverão localizar-se em local a definir conjuntamente com 
a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), privilegiando os locais de fácil acesso e 
zonas de vegetação degradada, e evitando: 
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 áreas com ocupação florestal; 

 zonas de leito de cheias do rio Ocreza a jusante da barragem; 

 áreas do domínio hídrico; 

 áreas inundáveis a proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 zonas de protecção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração) 

 locais identificados como sensíveis em termos de ruído. Se de todo não for 

possível cumprir um distanciamento de cerca de 100 m aos locais sensíveis, as 
zonas mais ruidosas do estaleiro deverão ser protegidas; 

 áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 

Nacional (REN); 

 áreas com ocupação agrícola; 

 outras áreas onde possam ser afectadas espécies de flora e de fauna importantes 

para a conservação; 

 zonas de protecção do património; 

 locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 locais sensíveis do ponto de vista paisagístico. 

51. O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

 Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - 

contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor 
destinado a resíduos de obra; 

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta 

zona deverá ser impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em 
caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

 Deposição de materiais de construção. 

52. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com excepção dos locais de 
manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

53. Dispor de equipamento de prevenção e combate inicial de eventuais incêndios e 

condicionar os comportamentos que conduzam a um aumento do risco de incêndio. 

54. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os 
contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas 
residuais deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida 
no final da obra. 

55. Durante a fase de construção, deve ser promovido o recrutamento local e disponibilização 

de formação profissional à mão-de-obra local. 

56. Realizar a dinamização de actividades ligadas ao alojamento e restauração, devido à 
presença de mão-de-obra proveniente do exterior, gerando riqueza para os residentes. 

57. Aquisição de todos os terrenos passíveis de ser afectados, previamente à obra e ao 

enchimento da albufeira, minimizando a afectação de bens e propriedades. 

58. Garantir indemnizações adequadas, a disponibilizar atempadamente, de forma a 
minimizar a afectação de actividades económicas, nomeadamente ligadas ao turismo de 

habitação / turismo rural. 

59. Promover o envolvimento e adesão das populações, o que passará necessariamente por 
uma política de completo esclarecimento e constante informação, dirigida sobretudo às 
preocupações imediatas dos afectados, com a receptividade aos seus problemas e 
dúvidas, apoio à resolução de eventuais dificuldades surgidas no quotidiano local e 
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informação sobre benefícios previsíveis após a entrada em exploração do 
empreendimento. 

60. Comunicar ao Geopark Naturtejo o cronograma de obra descriminado para garantir o seu 
acompanhamento em todas as acções que poderão afectar os sítios de interesse 
geológico. 

61. Garantir o acompanhamento técnico especializado ao nível da avifauna das espécies 
encontradas nas escarpas da Foz do Cobrão, cuja estrada servirá de acesso à zona de 
barragem, ao estaleiro e a uma das frentes de ataque do circuito hidráulico. Deve este 
acompanhamento técnico ocorrer durante a época de reprodução, tanto na fase de 
construção como de enchimento da barragem. Por outro lado, deverá este especialista 
definir a calendarização dos trabalhos previstos com base as etapas de reprodução das 
espécies consideradas mais críticas. 

62. Efectuar o acompanhamento arqueológico em permanência de todas acções que 
envolvam movimentações ou escavações de solo/subsolo, em meio terrestre, e 
escavações/dragagens em meio aquático ou húmido. Este acompanhamento deverá ser 

executado de forma contínua estando o número de arqueólogos dependente do número 
de frentes de trabalho simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um 
acompanhamento arqueológico adequado. 

63. Nas proximidades das frentes de obra deverão ser delimitadas com fita sinalizadora / 
rede plástica colorida todas as ocorrências de interesse patrimonial, passíveis de 
afectação, mesmo que indirecta, na fase de construção. Deverão, assim, ser devidamente 
sinalizadas todas as ocorrências patrimoniais identificadas, que se situem a menos de 50 
m de qualquer frente de obra, nomeadamente zonas de circulação de máquinas, de 
instalação de estaleiros, áreas de depósito e outras. 

64. Efectuar o registo (documental) das seguintes ocorrências, caso qualquer frente de obra 

se situe a menos de 50 m de distância: 121, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 131, 132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 142, 143, 144, 145 e 146. 

65. As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam reconhecidas 
durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu 
valor patrimonial, ser conservadas, no caso de se situarem na área afectada pela obra. 

Em termos operacionais, e no decurso da obra, esta medida pode concretizar-se com a 
delimitação e sinalização de áreas de protecção às ocorrências. 

66. Efectuar a consolidação e selagem de estruturas. A consolidação deverá consistir no 
registo gráfico e fotográfico, desinfestação biológica (se necessária), na consolidação 
(preenchimento de falhas e fissuras), na fixação (fixação material pétreo), a reconstrução 
e reintegração de estruturas de forma a conferir estabilidade às estruturas, de forma a 
que estas suportem a submersão. A selagem deverá assentar no preenchimento do 
interior e no envolvimento dos vestígios de estruturas, com sacos de areia, visando 

evitar, por um lado o abatimento de estruturas e por outro a erosão provocado pelas 
águas e a acumulação de sedimentos. Deverá se proceder à consolidação das seguintes 
estruturas por um conservador/restaurador: 7, 14, 16, 24, 29, 30, 34, 35, 44, 47, 52, 
58, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 82, 88, 95, 98, 99, 105, 114, 116 e 118. Sempre 
que se verifique ser necessário, deverá concretizar-se a consolidação e, seguidamente, 
proceder à selagem, antes da submersão. 

67. Deverá ainda assegurar-se a avaliação e a consolidação, se necessária, antes da 

submersão, da ocorrência 102 (que não requer selagem). 

68. Efectuar o levantamento topográfico caso qualquer frente de obra se situe a menos de 50 
m das seguintes ocorrências: 122, 125, 130, 131, 132, 134, 135, 137, 138, 143 e 145. 

69. Efectuar a desmatação manual que consiste na remoção, sem recurso a meios 
mecânicos, do coberto vegetal situado em área sensíveis/sítios arqueológicos, de forma a 
minimizar impactes decorrentes da deslocação de maquinaria. Deve ser efectuada a 
desmatação manual do local onde se implantam as ocorrências 10, 11, 17, 83, 93, 110, 

situadas na zona a desmatar para o enchimento da albufeira, assim como das ocorrências 
122, 125, 130, 131, 132, 135, 137, 138, 143 e 145, já situadas fora da área de 
inundação, mas caso se verifique ser necessário proceder à sua desmatação. 
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70. Efectuar a transladação das ocorrências 45 e 55 para local próximo do actual, mas fora 
da área de inundação, onde possam continuar a cumprir a sua função de delimitação 
administrativa. No caso das ocorrências 25, 28 e 50, deverá ser efectuada a sua 
transladação para o local a definir em RECAPE. 

71. As linhas de baixa tensão que não fiquem afectas à exploração do Aproveitamento 

Hidroeléctrico do Alvito devem ser retiradas após conclusão das obras. 

72. Após desactivação dos estaleiros e das áreas afectas temporariamente à obra deve 
proceder-se à reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos, 
procedendo-se à recuperação paisagística das mesmas, como definido no Plano de 
Recuperação Ambiental e Integração Paisagística (PIRP). 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes 

73. Definir e implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado 

armazenamento e encaminhamento dos resíduos resultantes da obra de acordo com o 
estipulado na legislação em vigor (garantir que a recolha/ transporte/destino final seja 

assegurado por uma empresa devidamente acreditada para o efeito). 

74. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o 
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e 
acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, 

recorrendo para o efeito a operadores licenciados. 

75. O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter actualizada toda a documentação 
referente às operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de 
toda esta documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de 
Ambiente da empreitada. 

76. O volume de material a transportar para a escombreira deverá ser reduzido devendo 
potenciar-se a sua máxima reutilização na produção de inertes para a obra.  

77. Tratamento das águas de escavação, recorrendo nomeadamente a tanques de 
decantação e filtros de prensa. 

78. É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra 

substância poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em 
qualquer local que não tenha sido previamente autorizado. 

79. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, 
plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados 

temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para 
local autorizado. 

80. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as 
seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes 
resíduos poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU 
do município ou por uma empresa designada para o efeito. 

81. A manutenção dos equipamentos (viaturas, máquinas de escavação e furação, etc.) 
deverá ser efectuada num único local, devidamente preparado para a realização desta 
operação, de modo, a que os óleos e lubrificantes recolhidos sejam devidamente 
encaminhados para um destino adequado, evitando a contaminação das águas 
superficiais e subterrâneas, por infiltração destes produtos no maciço. 

82. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao 
armazenamento de substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma 

camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos solos 
afectados para locais adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização 
ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

83. É interdita a queima de resíduos ou entulhos a céu aberto. 
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Desmatação e movimentação de terras 

84. Adopção de acções que promovam a contenção das terras temporariamente 
acondicionadas em obra, minimizando a sua dispersão, nomeadamente, pela adopção de 
estruturas de contenção ou de vedações e/ou barreiras e com material geotêxtil em 
zonas de declive acentuado. 

85. Realizar as operações de escavação preferencialmente por meios mecânicos que não 
introduzam perturbação excessiva na estabilidade geomecânica do maciço. Se houver 
necessidade de utilizar meios mecânicos potentes, (ripper, martelo pneumático, 
explosivos), há que ter em consideração o nível de vibrações que pode ser transmitido ao 
terreno e às estruturas vizinhas. 

86. Efectuar a desmatação, corte de árvores existentes e posterior remoção até à cota do 
NPA, para reduzir o potencial de deterioração da qualidade da água da albufeira, 

associado à decomposição da matéria orgânica submersa. 

87. Reduzir ao mínimo a intervenção nas zonas ribeirinhas fora da área a submergir. Caso se 

verifique a afectação de zonas ribeirinhas intervencionadas fora da área a submergir, 
após o fim da obra, estas deverão ser alvo de consolidação e recuperação através de 
estabilização biofísica e recolonização vegetal com espécies ripícolas. As espécies a 
utilizar deverão ser encontradas na envolvência, devendo o material vegetal a utilizar 

provir das secções a montante. 

88. Limitar o corte da vegetação às áreas estritamente necessárias para o funcionamento da 
obra, evitando o corte desnecessário de espécies arbóreas e arbustivas em locais de 
instalação de estruturas de apoio à obra e acessos temporários. 

89. Deverão ser evitadas as acumulações de agregados nos leitos de cheia rochosos ou 
aluvionares. 

90. Decapagem e armazenamento, para posterior aplicação, da terra vegetal da camada 

superficial das áreas a afectar pela obra. 

91. Efectuar periodicamente o humedecimento do terreno alvo de mobilizações de terras e 
circulação de maquinaria, principalmente em épocas secas do ano, diminuindo o efeito de 
diminuição da visibilidade implícito no levantamento de poeiras. 

92. Minimizar o intervalo de tempo entre a preparação do terreno e a obra propriamente dita, 
procurando reduzir ao máximo o período de exposição dos solos. 

93. O material vegetal que venha a ser cortado ou não se encontre em bom estado para ser 

usado na recuperação paisagística dos locais de origem, deverá ser estilhaçado e 
espalhado nas zonas a recuperar. 

94. Deverá proceder-se periodicamente à limpeza das linhas de água eventualmente 
afectadas, de modo a evitar o seu assoreamento, em especial após a ocorrência de 
períodos de chuva com alguma intensidade. 

95. Os materiais escavados deverão, de preferência, ser utilizados como materiais de 

empréstimo na construção e, apenas em último caso, levados a depósito para o exterior 
da obra. Caso os materiais se revelem inadequados para reutilização devido às suas 
fracas características geotécnicas ou por se considerarem com incorporação de 
substâncias poluentes, pelo que devem ser armazenados em área apropriada. Todas as 
terras que possam ser consideradas contaminadas deverão ser conduzidas a aterro 
controlado ou, de preferência, tratadas in situ, on site ou ex situ, segundo esta ordem de 

prioridade.  

96. A prevenção de fenómenos de instabilização de taludes de escavação e de aterro deve 
ser efectuada conjugando uma adequada inclinação do talude com o revestimento 
vegetal tendo em vista combater a erosão, associada à drenagem superficial e 
subterrânea. 
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Acessos e transporte de materiais 

97. Preferencialmente deverão ser utilizados os caminhos e acessos já existentes na área de 
estudo, devendo ser evitada a construção de novos acessos e outras estruturas 
temporárias em áreas sensíveis ou muito sensíveis (e.g. vegetação ripícola e floresta 
mista). O biótopo afloramentos rochosos, devido ao seu valor e por não ser recuperável, 

nunca deverá ser afectado. 

98. O transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado deverá ser feito 
em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras 
no ar e sua deposição na envolvente. 

99. Todas as viaturas afectas à obra deverão circular em boas condições, de modo a reduzir o 
risco de ocorrência de derrames acidentais de substâncias poluentes, evitando a 
contaminação das águas superficiais e subterrâneas, por infiltração destes produtos no 

maciço. 

100. Garantir que os restabelecimentos previstos para os acessos afectados serão 

realizados previamente à destruição dos acessos existentes, de modo a não prejudicar as 
populações locais. Previamente à destruição dos acessos existentes deverão ser previstos 
circuitos alternativos até ao seu completo restabelecimento. 

101. Os serviços interrompidos, resultantes de afectações planeadas ou acidentais, 

deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

102. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efectuado em trajectos que evitem ao 
máximo o incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de 
localidades, o trajecto deverá ser o mais curto possível e ser efectuado a velocidade 
reduzida.  

Fase de Exploração 

103. Sempre que se desenvolverem acções de manutenção, reparação ou de obra, deverá 

ser fornecida para consulta a carta de condicionantes. 

104. Garantir o bom sucesso das medidas estabelecidas para que o bom estado ecológico 
da massa de água fortemente modificada que é a albufeira e o troço de rio fortemente 

modificado a jusante da barragem, atinjam e mantenham o bom estado ecológico. 

105. Deverão ser desenvolvidas acções de sensibilização para os perigos de introdução de 
espécies alóctones na futura albufeira do Alvito. 

106. Durante a fase de exploração do projecto em estudo deverá ser garantida a 

manutenção de toda a área sujeita a intervenção no âmbito do PIRP. 

Fase de Desactivação 

107. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projecto, e a dificuldade de 
prever as condições ambientais locais e 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 hidroeléctrico 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 aproveitamento 

hidroeléctrico 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; 
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 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. 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

1. Restauração de galerias ripícolas, de bosques esclerófilos e de outra vegetação 
ripícola, tendo o cuidado de reduzir ao mínimo as intervenções nas áreas seleccionadas. 
Deverá a restauração ser efectuada através da sucessão ecológica uma vez que se 
desconhece quais as espécies constituintes de todas as fases da sucessão ecológica, bem 
como a sequência e proporção em que as mesmas devem ocorrer no processo. Deve a 
situação de partida ser minuciosamente avaliada no sentido de identificar possíveis 

espécies de flora invasoras (e alóctones) encontradas nos locais escolhidos para controlo, 

e, se possível, erradicação, devendo estas áreas ser alvo de monitorização no sentido de 
tentar eliminar indivíduos de flora invasoras (e alóctones) que eventualmente venham a 
aparecer no futuro. 

2. Protecção do pool genético da ictiofauna local. Apresentar um estudo na fase de 
RECAPE, que identifique quais as espécies presentes e que devem ser objecto de 
medidas para que seja assegurada a protecção do pool genético. Deverá ser analisada a 

fragmentação das comunidades ao longo da Bacia do Tejo (este efeito cumulativo não foi 
considerado no EIA) e previstos estudos que permitam conhecer a eficácia dos 
dispositivos existentes e/ou medidas para melhoria da conectividade global, em 
particular na barragem de Pracana. Deve também ser avaliada a possibilidade de recolha 
de indivíduos das espécies de ictiofauna local para conservação ex situ num fluviário.  

3. Preservação do estado ecológico das ribeiras afluentes à albufeira. Proceder ao 

levantamento do estado ecológico das ribeiras afluentes à albufeira, bem como das 
ribeiras afluentes do troço fortemente modificado, tendo em vista o desenvolvimento de 
um projecto de reabilitação da rede hidrográfica, que deve incluir a definição de áreas de 
requalificação de habitats degradados, em particular das cortinas ripárias. Este trabalho 

deve ser realizado em consonância com a ARH e ICNB. 

4. Levantamento e eliminação de barreiras à ictiofauna autóctone. Dado o elevado 
número de construções que quebram a conectividade longitudinal do rio Ocreza e seus 

tributários, causando a fragmentação das populações de ictiofauna autóctone deverá ser 
realizado um levantamento da localização destas infra-estruturas a montante, jusante e 
na área de estudo desde a nascente à foz do rio Ocreza. Este levantamento, que deverá 
ser articulado com a ARH, órgãos autárquicos locais e com o Geopark Naturtejo, servirá 
para a ponderação pelas autoridades competentes da vantagem da remoção dos açudes 
e estruturas que se apresentem como barreiras intransponíveis à ictiofauna autóctone e 
que careçam, actualmente, de utilidade para a acção humana. Esta medida deve ser 

detalhada em fase de RECAPE. 

5. Criação de locais para substituição de áreas de sedimentação natural. Em fase de 
RECAPE deverá ser avaliada a viabilidade de criação de locais artificiais que substituam 
estas áreas de sedimentação naturais. Estes locais deverão situar-se em zonas de baixo-
relevo e associados a afluentes (e.g. ribeiras), favorecendo a instalação da 
biodiversidade ribeirinha natural.  

6. Efectuar o desenvolvimento e valorização patrimonial da região da albufeira do AH 
do Alvito. Dado que o AH irá afectar não só ocorrências patrimoniais, mas também uma 
paisagem cultural, deverá ser previsto um conjunto de medidas e acções que visem a 
valorização da região nas componentes do património, paisagem e lazer e que 
contribuam também para a melhoria das condições de vida da população local. A 
definição destas medidas deverá ser equacionada em articulação com os planos 
autárquicos e do Geopark Naturtejo, nos domínios a que dizem respeito. Esta medida 

deverá ser desenvolvida em fase de RECAPE, nomeadamente no que se refere à 
localização dos projectos concretos, áreas ocupar e modo de funcionamento. 
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7. Efectuar um estudo monográfico sobre o património molinológico existente na 
área de inundação do vale do Ocreza (integrando estruturas associados como levadas e 
açudes) tendo por base as seguintes ocorrências situadas da área a inundar: 7, 14, 16, 
24, 29, 30, 31, 34, 35, 44, 46, 47, 50, 52, 57, 58, 61, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 
82, 88, 95, 98, 100, 105, 113, 114, 118, 119 e 120. Este estudo consiste numa 

caracterização de tipologias construtivas dos moinhos, elementos de moagem utilizados, 
técnicas de contagem etc., devendo ser levado a cabo por especialistas em molinagem, 
preferencialmente antropólogos e deverá ser articulado com os levantamentos 
arquitectónicos dos moinhos ainda conservados. Este estudo deverá ser publicado sob a 
forma de uma monografia que deverá aliar ao rigor científico uma linguagem acessível, 
de forma a permitir a sua ampla divulgação. 

PROJECTO DE INTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Elaborar um Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (PIRP) de todas as áreas 
associadas ao AH, com dois objectivos principais: recuperar todas as áreas temporariamente 

afectadas pela obras e integrar as novas estruturas na Paisagem circundante, diminuindo os 
seus impactes cénicos. Este deverá incluir o enquadramento paisagístico dos 
restabelecimentos previstos, assim como a requalificação dos rios e ribeiras atravessados e 

das respectivas galerias ripícolas, com recurso a plantações e outras soluções de engenharia 
natural. Deverá ainda prever a utilização informal de praias fluviais e, em alguns locais, a 
sua formalização, em substituição da actual Praia Fluvial de Castelo Branco, que se encontra 
sob a Ponte de Sarzedas, e que será inundada. O PIRP deverá ter em conta os seguintes 
aspectos: 

 Todas as áreas temporariamente afectadas deverão ser recuperadas, incluindo 

operações de descompactação do solo, modelação do terreno, de forma tão 
naturalizada quanto possível e seu revestimento, com as terras previamente 
recolhidas das camadas superficiais dos solos afectados. 

 O acesso a melhorar junto à povoação de Foz do Cobrão deve ser analisado com 
detalhe para que, se necessário, a sua integração paisagística seja realizada com 
cuidados adicionais, de forma a minimizar o impacte visual de eventuais taludes a 
criar. 

 Deverão ser apresentadas medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que 
observem a salvaguarda e protecção da vegetação existente - medidas de protecção à 
zona radicular, fogo, químicos, soterramento, excesso de água, danos físicos e 
mecânicos. 

 Deverão ser usadas, tanto quanto possível, espécies de árvores, arbustos e herbáceas 
autóctones na área de intervenção, para um maior sucesso das sementeiras e 
plantações a executar e para diminuir o perigo de invasões biológicas; deverão a este 

respeito ser respeitadas as recomendações e medidas do factor ambiental ecologia. 

 Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido 
observado comportamento invasor em território nacional. 

 Deverão ser recolhidos propágulos (sementes e estacas) da vegetação natural 
existente, para propagação em viveiro e posterior utilização na revegetalização das 
áreas afectadas, evitando-se assim contaminação genética por material genético de 

proveniência desconhecida. 

 Deverá ser avaliada a viabilidade de transplantes dos exemplares arbóreos e 

arbustivos altos que serão necessariamente removidos, que pelo seu porte contribuam 
para uma mais rápida integração das áreas afectadas, reduzindo assim o tempo de 
duração do impacte visual. 

 Deverá ser estudada uma área de viveiro temporário para receber os exemplares em 
situação de transplante e para propagação do material vegetal recolhido no local que 

poderá ocorrer durante a desmatação e em particular nas galerias ripícolas. 

 As sementeiras deverão ser feitas recorrendo a hidrossementeira, temporalmente 
separadas para espécies herbáceas e subarbustivas e arbustivas da flora local. 
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 Deverá proceder-se ao revestimento vegetal dos taludes tão rapidamente quanto 
possível, para evitar a erosão hídrica e acelerar a mitigação dos impactes visuais. 

 O PIRP deverá incluir um Plano de Manutenção com a calendarização para o conjunto 
de operações que o mesmo deve observar. 

 O PIRP deverá ser realizado em consonância com os percursos panorâmicos do 

Geoparque, no sentido do restabelecimento e marcação de percursos e zonas de 
estadia. 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

1. Implementação de um plano de monitorização da estabilidade de vertentes a 
aplicar em zonas que apresentem risco de movimentos sobretudo nas vertentes do rio 

Ocreza na zona de instalação da albufeira, nomeadamente se detectadas pelos 
levantamentos geomorfológico e geológico-geotécnico ou nas fases posteriores, 
recorrendo a instrumentação implantada nos locais de risco potencial. Este programa 

poderá ser revisto em fase de obra ou tendo em conta os resultados da monitorização.  

2. O plano de monitorização ecológico deve ter início antes do início da construção do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito (pode ser coincidente ou não com os estudos 
complementares de caracterização da situação de referência previstos). Este Programa 

de Monitorização do Estado Ecológico deve ser alvo de reavaliação em função dos novos 
dados obtidos através dos estudos complementares definidos para aprofundamento da 
caracterização da Situação de Referência. 

3. Implementação do plano de monitorização do estado das massas de água de 
superfície durante a fase de construção, enchimento e exploração, procedendo-se 
previamente à acções de monitorização para complementar a caracterização de 

referência já efectuada. Este plano deverá ser elaborado tendo em conta o expresso no 
Capt 8.2 [Plano de Monitorização] da qualidade das águas superficiais e no Capt. 8.5 
[Plano de Monitorização] da ecologia no que se refere ao item: “Qualidade Ecológica da 
água em ecossistemas lóticos e lênticos” e plano de monitorização da ictiofauna. 

4. Deverá ser apresentado um plano de monitorização no âmbito do PNBEPH, o qual 
inclua os resultados dos programas de monitorização, bem como a informação relativa à 

fase de exploração do AHA. Anualmente deverá ser apresentado um relatório técnico, 

destinado a contribuir para a elaboração do relatório anual de avaliação e controlo do 
PNBEPH. 

5. Instalação de uma rede de estações de registo de sismicidade que permita a 
observação sismológica durante o período de construção, e a continuação da sua 
observação durante o primeiro enchimento e exploração do empreendimento.  

6. O plano de monitorização hidrogeológico (do estado das massas de água 
subterrrâneas)deve incluir: 

 Implementação de uma rede de monitorização, com cerca de 20 pontos de água e 
sondagens a seleccionar, para controlo periódico do funcionamento hidráulico da obra e 
dos impactes à superfície. Esta rede incluirá uma estação para controlo de caudais na 
Foz do Cobrão, para registo global dos escoamentos na área do circuito hidráulico. Todo 
o sistema se deverá manter operacional pelo menos dois anos após o final das obras; 

 Instalação de piezómetros antes da fase de construção, de forma a permitir antecipar a 

evolução do nível freático. No caso de se prever um afluxo significativo de água à obra 

deve ser instalado um sistema de rebaixamento antes do início dos trabalhos. Os 
piezómetros instalados devem continuar em observação na fase de exploração. A 
monitorização deve ser complementada com a observação dos parâmetros relativos à 
qualidade da água, em particular no que se refere às substâncias produzidas e 
armazenadas nas instalações, tendo em vista a detecção de eventuais fugas ou 
derrames acidentais. 

7. Implementar um Plano de Monitorização para o Uso do Solo que deve seguir as 
seguintes directrizes: 
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 Monitorização dos usos primários da albufeira do Alvito que integram energia, 
abastecimento público ou agricultura. 

 Monitorização de usos secundários que respeitam a satisfação da procura em termos de 
lazer e turismo, ou de potencial de minimização de episódios extremos e que 
configuram situações de risco com sejam cheias e ocorrência de incêndios, ou de 

valorização do património cultural e natural locais. 

 Os locais de amostragem a definir para a realização da presente monitorização deverão 
ser escolhidos numa envolvente de 500 m à albufeira do Ocreza, devendo a 
monitorização ser realizada com um periodicidade bianual. 

 As técnicas e métodos de análise a aplicar corresponderão à actualização da cartografia 
de ocupação do solo produzida no presente EIA com recurso a uma ferramenta de 
Sistemas de Informação geográfica (SIG), a qual assentará na compilação de dados 

actualizados sobre os usos da albufeira, seja por compilação de dados junto das 
Autarquias e demais entidades competentes, seja pela consulta de elementos 
cartográficos disponíveis para o efeito, nomeadamente, os decorrentes de 

ortofotomapas actualizados ou caracterizações de uso do solo elaboradas no âmbito dos 
estudos inerentes à revisão dos PDMs dos concelhos atravessados. Os dados assim 
obtidos permitirão aferir da disponibilidade do aproveitamento para fins múltiplos, para 

além da produção de energia. 

 Os relatórios de monitorização a produzir terão uma periodicidade bianual. 

8. Implementar um Plano de Monitorização de Desenvolvimento Humano e 
Competitividade que deve seguir as seguintes directrizes: 

 Monitorização da contribuição efectiva do AH para incremento da qualidade de vida, 
incidindo nos seguintes parâmetros de monitorização: 

 Emprego e benefício de famílias. 

 Crescimento populacional. 

 Actividades económicas. 

 Investimento público autárquico. 

 Outros que possam vir a ser definidos em fase de projecto de execução. 

 Monitorização da contribuição efectiva do AH para o incremento da actividade 

económica, incidindo nos seguintes parâmetros de monitorização: 

 Turismo. 

 Produção e comércio de produtos agrícolas locais de excepção. 

 Actividades como o artesanato. 

 Outros que possam vir a ser definidos em fase de projecto de execução. 

 Os locais de amostragem a definir para a realização da presente monitorização deverão 
ser escolhidos dentro dos concelhos de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão e deverão 
incidir, no mínimo, nas freguesias atravessadas pelo AH, devendo a monitorização ser 
realizada com um periodicidade bianual. 

 As técnicas e métodos de análise a aplicar corresponderão ao levantamento dos 
parâmetros de monitorização, através de consulta ao Instituto Nacional de Estatística 

(INE), Câmaras Municipais de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão, e, se necessário, 
com recurso a inquéritos e levantamentos de campo. Os dados assim obtidos permitirão 
aferir da disponibilidade da contribuição do AH para o incremento da qualidade de vida e 
da actividade económica local e regional. 

 Os relatórios de monitorização a produzir terão uma periodicidade bianual. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2158 

 

 

 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alvito                                                                            Pág. 72 

Anteprojecto 

MEDIDAS PARA LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO DO APROVEITAMENTO 

HIDROELÉCTRICO DE ALVITO 

De forma a garantir a linha eléctrica se desenvolve em perfeita articulação com as restrições 
identificadas na presente avaliação, aquando da elaboração do EIA deve ser tido em conta as 
medidas e condicionantes a seguir descriminadas. 

Traçados propostos da LMAT situados em Área Classificada:  

 Para os 1,7 km da LMAT que se sobrepõem ao Sítio PTCON0044 – Nisa/Lage da Prata 
deverão ser salvaguardados os habitats prioritários 3170* – Charcos temporários 

mediterrânicos e 6220* – Subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 
através do ajustamento dos apoios e do traçado da linha para que estas áreas não 
coincidam com traçado nem com as faixas de gestão de combustível da mesma. 

Traçados propostos da LMAT situados fora de Área Classificada: 

 Relativamente aos habitats naturais devem ser salvaguardados os habitats prioritários 
3170* – Charcos temporários mediterrânicos, 6220* – Subestepes de gramíneas e 
anuais da Thero-Brachypodietea e 91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 

Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae) através do 
ajustamento dos apoios e, quando possível, do traçado da linha para que estas áreas 
não coincidam com a linha nem com as faixas de gestão de combustível da mesma. 

 Relativamente à avifauna: 

 entre os dois traçados apresentados deve optar-se pela solução base por a 

mesma, no geral, se afastar da Serra da Talhadas ao longo da qual se estende a 
IBA Portas de Ródão e Vale Mourão; 

 na zona de sobreposição da LMAT com a IBA Portas de Ródão e Vale Mourão, onde 

se centra uma extensa área de nidificação, deve-se proceder ao enterramento da 

linha; 

 deve-se proceder à redução do número de planos de colisão: apoios com tipologia 

de Esteira Horizontal no troço da LMAT situada fora da IBA Portas de Ródão e Vale 

Mourão; 

 deve-se adoptar sinalização excepcional com BFDs de 30 cm de diâmetro de 

fixação dupla em cores de laranja e branco, dispostos alternadamente em cada 
cabo de terra para que em perfil resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 1,5 
metros (de 3 em 3 metros, alternadamente) em 2 km para cada um dos lados do 

rio Tejo por este ser um corredor de dispersão de grandes rapinas; 

 nos restantes troços deve-se proceder à instalação de sinalização intensiva com 

BFDs de 30 cm de diâmetro de fixação dupla em cores de laranja e branco, 
dispostos alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil resulte numa 
sinalização de 1 BFD em cada 5 metros (de 10 em 10 metros, alternadamente em 
cada cabo de terra); 

 no troço de 8 km do limite norte da LMAT deve-se proceder à execução da obra 

fora de época mais importante em termos de nidificação: Janeiro a Junho.  
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ANEXO I 

 

Localização e enquadramento do projecto 
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ANEXO II 

 

Relatório da visita 
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ANEXO III 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 Geopark Naturtejo da Meseta Meridional 

 Câmara Municipal de Vila Velha de Ródão 

 Instituto de Meteorologia, I.P. 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro 

 Autoridade Florestal Nacional 

 Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 Direcção Regional de Economia do Centro 

 Direcção Regional de Cultura do Centro 

 Turismo de Portugal, Águas do Centro 

 Águas do Centro, S.A. 

 Direcção-Geral de Energia e Geologia 

 

 

 

 

 


