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APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE CARVÃO RIBEIRA 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 

VOLUME 4 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

 

I. INTRODUÇÃO 
 

 

 

O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO? 

O Resumo Não Técnico é um documento que pretende apresentar, de forma simples e resumida, os principais aspectos 

ambientais e sociais analisados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) de um determinado projecto, com o objectivo de 

apoiar a consulta pública a desenvolver durante o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

QUAL O PROJECTO EM AVALIAÇÃO AMBIENTAL? 

Está em avaliação ambiental o Anteprojecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Carvão-Ribeira (AHCR), a localizar 

na bacia do rio Távora, o qual respeita a uma solução de bombagem pura, com uma potência instalada de 616 MW. 

O Aproveitamento compreende a construção de 2 barragens e uma central de produção de energia eléctrica. 

QUEM O PROMOVE? 

A EDP – Gestão de Produção de Energia, S.A. (empresa do Grupo EDP – Energias de Portugal, S.A. também 

designada por “EDP Produção”) é a responsável pelo desenvolvimento do projecto, pela construção, exploração e 

conservação do AHCR por um prazo de 75 anos. 

QUEM O LICENCIA? 

A entidade responsável pelo licenciamento é a Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-N). 

QUEM PROMOVE O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA)? 

Nos termos da legislação aplicável, a Autoridade de AIA, a quem compete coordenar o procedimento de avaliação de 

impacte ambiental, é a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). 
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II. OBJECTIVOS E METODOLOGIA 
 

QUAL O ENQUADRAMENTO LEGAL DE AIA? 

O projecto está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental de acordo com o Anexo I, do Decreto-lei n.º 69/2000, de 3 de 

Maio (com redacção dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), na medida em que está em causa um 

projecto (ponto 15), envolvendo “Barragens e outras instalações concebidas para retenção ou armazenagem permanente 

de água em que um novo volume ou um volume adicional de água retida ou armazenada seja superior a 10 milhões de m3. 

QUAIS OS OBJECTIVOS DOS ESTUDOS AMBIENTAIS? 

Os estudos desenvolvidos têm como objectivo principal antecipar os principais problemas ambientais que poderão ocorrer 

ao longo dos períodos de construção e vida útil do projecto, contribuindo para um projecto mais bem concebido e mais 

bem integrado nos sistemas ambientais e humanos da área de inserção. 

METODOLOGIA E ESTRUTURA DO EIA 

Os estudos ambientais, que se desenvolveram durante cerca de 7 meses, envolveram as seguintes fases: 

 Avaliação do projecto – compreende a análise dos principais aspectos de projecto que poderão causar impactes no 
ambiente; 

 Caracterização do ambiente – análise da área de estudo nos vários aspectos ambientais, recorrendo-se a 
cartografia e informação, reuniões com diversas entidades e visitas de campo; 

 Identificação de impactes – identificação e análise dos impactes negativos e positivos que poderão ocorrer, 
classificando-os quanto ao seu significado; 

 Proposta de medidas – para os impactes negativos de maior significado identificados, propuseram-se os sistemas 
considerados mais adequados para reduzir a sua incidência negativa no ambiente. 

De todos os aspectos ambientais habitualmente considerados, assumiram particular importância no presente caso aqueles 

que se relacionam com a ecologia do rio, recursos hídricos, socioeconomia e património cultural construído. 

Para fazer este estudo foi necessário envolver um grande conjunto de técnicos especializados que reuniram informação 

sob diversas formas. 
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III.  ANTECEDENTES DO APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO 
 

Em 18 de Setembro de 2009, a Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH Norte) publicou concurso para a 

utilização de recursos hídricos da ribeira Fonte de Mel e do rio Távora, para produção de energia eléctrica. 

Nesse seguimento, a EDP Produção desenvolveu os estudos técnico-económicos e ambientais adequados no âmbito da 

avaliação da respectiva viabilidade, processo que culminou com a definição da proposta que integrou a candidatura, a qual 

considerou as condições constantes do concurso público em causa. 

As soluções técnicas constantes dessa proposta foram avaliadas, em termos sociais, ambientais e técnicos no âmbito do 

presente Anteprojecto, conjuntamente com outras soluções também consideradas tecnicamente adequadas.  

No entanto foi necessário proceder a alguns ajustamentos à proposta anterior, sustentados nos estudos técnicos 

entretanto realizados, que culminaram com a solução proposta neste Anteprojecto e, como tal, avaliada nos estudos 

ambientais realizados. 

Registaram-se assim alguns ajustamentos nos elementos do projecto a construir, nomeadamente no que respeita a: 

 Deslocação do circuito hidráulico para jusante (melhorando as condições geológico-geotécnicas para construção do 
túnel e central subterrânea); 

 Deslocamento da barragem inferior (no rio Távora) em cerca de 1 km para jusante, associado ao anterior; 

 Ajustamento do local da barragem superior em 300 m para jusante, para melhorar a concepção da totalidade do 
aproveitamento;  

 Estabelecimento de novos NPA, para ambas as albufeiras, com uma descida de 1 a 2 m quando comparadas com a 
solução inicial. 

 

Figura 1 – Solução Inicial e Alterações do Anteprojecto (Local C1 para a Barragem Inferior e Local A para a Barragem Superior)   
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IV. JUSTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Carvão Ribeira tem como justificação a capacidade de atingir os seguintes objectivos: 

 

Aumento da capacidade de produção de electricidade com base em recursos renováveis:  

 aumentar a capacidade nacional de produção de electricidade a partir de uma fonte de energia renovável; 

 contribuir para a redução da dependência e do consumo de combustíveis fósseis, que têm de ser importados; 

 alcançar as metas da política energética nacional, tais como atingir até 2020 uma quota no consumo final bruto de 
energia de 31% a partir de fontes renováveis. 

 

Aumento da capacidade instalada em aproveitamentos hidroeléctricos:  

 com uma potência instalada de 616 MW; 

 contribui significativamente para a meta nacional que pretende atingir uma capacidade instalada de 8 600 MW em 
2020; 

 sabendo-se que a potência actual instalada é de 5 392 MW. 

 

Como funcionam os aproveitamentos hidroeléctricos de bombagem Pura?  

Aproveitando o desnível existente entre as duas albufeiras que integram este aproveitamento (reservatório inferior no 
rio Távora e reservatório superior na Ribª Fonte de Mel), interligados por um circuito hidráulico e estruturas de 
bombagem e turbinamento: 

 bomba, da barragem inferior para a superior, nos períodos de menor procura (fins de semana e período nocturno), 
utilizando a energia eléctrica produzida preferencialmente pelas eólicas; 

 turbina, da barragem superior para a inferior, nos períodos de maior procura de electricidade (normalmente, nos dias 
úteis e durante o período nocturno). 

 

Integração da energia eólica produzida: 

 A integração das energias renováveis - eólica e hídrica - é assegurada, neste aproveitamento, pela utilização do 
excesso de produção eólica nos períodos nocturno e de fim-de-semana, para bombagem da água para montante, 
que de outra forma seria desperdiçada, face à incapacidade de armazenamento da energia eólica. 

 

Redução das emissões de Gases com Efeito de Estufa:  

 O Aproveitamento em causa vai permitir reduzir as emissões, uma vez que a electricidade produzida com origem 
hídrica não produz gases com efeito de estufa, em particular dióxido de carbono, e porque permite integrar, de modo 
robusto, a energia das eólicas no sistema eléctrico nacional. 

 

Contribuição para o combate a incêndios florestais: 

 A criação das duas novas albufeiras, vai permitir, em caso de necessidade, o apoio ao combate a incêndios, aspecto 
este subsidiário mas potencialmente importante devido ao risco de incêndio identificado na região. 
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V. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
 

ONDE SE LOCALIZA? 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Carvão Ribeira localizar-se-á na Região Norte, sub-região Douro, nos concelhos de 

São João da Pesqueira e Tabuaço, sensivelmente a 22 km a jusante da barragem de Vilar no rio Távora (Figura 2), e 

7 km a montante da sua confluência no rio Douro. 

 

Figura 2 – Enquadramento Regional do Aproveitamento Hidroeléctrico de Carvão Ribeira 
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Praticamente todas as infra-estruturas ficarão implantadas no concelho de Tabuaço, abrangendo as freguesias de 

Arcos, Tabuaço, Távora, Chavães e Pereiro; exceptua-se o encontro da margem direita da barragem inferior, e parte da 

respectiva albufeira na encosta do rio Távora, que se situam no concelho de São João da Pesqueira, nomeadamente na 

freguesia de Castanheiro do Sul (Figura 2). 

QUE ESTRUTURAS INTEGRA O APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE CARVÃO 
RIBEIRA (FIGURA 3)? 

 
Legenda:  

 Circuito hidráulico   Nível Máximo de Cheias (203,1) 

 Bombagem   Nível de Pleno Armazenamento (200) 

 Turbinamento   Nível Mínimo de Exploração (193) 

Volume útil – Volume diário máximo utilizável na exploração do aproveitamento (2,5 hm3) 
Volume morto – Volume que não é possível ser utilizado e que se destina ao armazenamento de escombros e ao encaixe de 

sedimentos transportados pela água (5,1 hm3 no reservatório inferior) 

Figura 3 - Esquema de funcionamento do Aproveitamento Hidroeléctrico de Carvão Ribeira 

O aproveitamento de Carvão Ribeira, para assegurar a bombagem, por um lado, e a produção de energia, por outro, terá a 

seguinte configuração: 

 duas barragens; 

 um circuito hidráulico (subterrâneo); 

 uma central (subterrânea); 

 um posto de corte; 

 e um conjunto de obras anexas relacionadas com acessos e elementos de pequena dimensão.  

As duas barragens criam albufeiras que constituem os dois reservatórios necessários ao funcionamento do 

aproveitamento, nomeadamente: 

 a “albufeira superior”, criada pela barragem superior, situada na zona planáltica das cabeceiras da bacia hidrográfica 
da Ribeira Fonte de Mel, nas proximidades da povoação de Chavães; 

 a “albufeira inferior”, no rio Távora, delimitada, a jusante, pela barragem inferior, localizada cerca de 250 m a 
montante da Ponte do Rio Bom e que se estende até  200 m a jusante da Ponte do Fumo. 
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O aproveitamento terá dois modos de funcionamento alternativos e em sentidos opostos: 

 Modo de Turbinamento – neste modo a barragem central produz energia eléctrica fazendo passar a água pelas 
turbinas, isto é, lançando a água armazenada na albufeira superior na albufeira inferior de Carvão Ribeira; 

 Modo de Bombagem – neste modo a água da albufeira inferior é bombeada para a albufeira superior, com recurso 
a energia eólica, em horas em que o custo da energia para bombagem é baixo (por exemplo, no período nocturno 
em que há menor procura de energia). 

Assim, os volumes de água poderão ser reutilizados para produção de energia eléctrica em modo de turbinamento durante 

períodos em que haja maior procura de energia (em que a energia produzida é fortemente valorizada), sem que seja 

necessário recorrer às afluências naturais do rio Távora. 

Em seguida, sintetizam-se os principais elementos que as caracterizam:  

CARACTERÍSTICAS DAS BARRAGENS DO APROVEITAMENTO DE CARVÃO RIBEIRA 

Bacia Hidrográfica Superior Inferior (Figura 4) 

Albufeira 

Nível de pleno armazenamento 
(NPA) 

(897,0) (200,0) 

Nível de máxima cheia (NMC) (898,0) (203,1) 

Nível mínimo de exploração 
(Nme) 

(890,0) (193,0) 

Volume total no nível de pleno 
armazenamento 3,56 hm3 7,6 hm3 

Volume total no Nme 1,1 hm3 5,1 hm3 

Volume útil total 2,46 hm3 2,5 hm3 

Área inundada ao nível de 
pleno armazenamento 

47,9 ha 40 ha 

Barragem 

Tipo estrutural/Material 
Enrocamento com cortina de 

betão 
Abóbada de dupla curvatura em 

betão 

Cota do coroamento (899,0) (204) 

Características 

25 m de altura e 650 m de 
comprimento;  

Coroamento com 7,0 m largura 
(5,5 m para circulação viária) 

68 m de altura e 212 m de 
comprimento 

Descarregador de cheias 

Frontal não equipado 
canal e bacia de dissipação de 

energia  
canal de restituição à Ribª 

Fonte Mel 

Frontal não equipado com 
estrutura de dissipação nas 

encostas, com uma capacidade 
de 740 m3/s 

Descarga de fundo 
Diâmetro de 0,8 m 
100 m de extensão 

Diâmetro de 0,8 m 
17 m de extensão 

Tomada de água 
Junto ao encontro central, à 
cota (883), alimentando o 

circuito hidráulico da central 

Junto ao encontro esquerdo, à 
cota (178), permitindo a admissão 

de água para bombagem, bem 
como a descarga em 

turbinamento 

Outras componentes 

Vala perimetral para desvio de 
cerca de 60% dos caudais 

naturais da bacia, com ligação 
ao canal de restituição à 

Ribeira Fonte de Mel 

Dispositivo para libertação de 
caudal ecológico, implantado do 

lado da encosta da margem 
esquerda, com capacidade 

máxima de vazão de 2,5 m3/s 
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Figura 4 - Características da Barragem Inferior 
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CARACTERÍSTICAS DO CIRCUITO HIDRÁULICO E CENTRAL 

 cCircuito hidráulico totalmente subterrâneo com cerca de 4,5 km de comprimento (Figura 5); 

 constituído essencialmente por uma tomada de água na albufeira superior, um túnel, uma restituição na albufeira 
inferior e duas chaminés de equilíbrio; 

 central subterrânea (Figura 6) com duas cavernas independentes, para instalação dos grupos geradores reversíveis 
e dos transformadores principais, encontrando-se o piso principal à cota 141; 

 central equipada com dois grupos turbina-bomba com 616 MW de potência nos alternadores; 

 posto de corte com aproximadamente 22 m de largura e 75 de comprimento, implantado numa plataforma à 
superfície à cota 765, na vertical da central; inclui edifícios de comando e serviços auxiliares à superfície; 

 esta configuração permite que apenas o posto de corte se encontre à superfície, permitindo evitar o impacte 
paisagístico associado à construção de uma central à superfície. 

 

 

Figura 5 – Perfil do Circuito Hidráulico e Inserção da Central 

 

Figura 6 – Aspecto Geral da Central 

 

ACESSOS 

A construção e exploração do aproveitamento requer o restabelecimento de um trecho da estrada EM515, a reabilitação 

de trechos existentes e a construção de novos trechos, quer para minimizar os impactes associados à circulação dos 

veículos afectos à construção do aproveitamento, quer para acesso aos locais das obras. Neste âmbito, antevêem-se, 

nesta fase, as seguintes intervenções: 

 Restabelecimento da EM515 – o reservatório superior irá submergir um trecho desta estrada a cerca de 500 m da 
povoação de Chavães; para o seu restabelecimento considerou-se o alteamento numa extensão de cerca de 400 m; 
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 Ligação à barragem superior e aos postos de comando e POC - o acesso ao coroamento da barragem superior 
será garantido a partir da EM515, próximo de Chavães, mediante a construção de uma via com 330 m; este será 
prolongado, em cerca de 255 m, para assegurar o acesso ao posto de comando e POC; 

 Ligação ao posto de corte - a partir da estrada de ligação ao parque eólico de Sendim, por meio de uma via com 
1,3 km de comprimento; 

 Ligação ao túnel de acesso à central, barragem inferior, respectivos posto de comando e POC e restituição 
do circuito hidráulico – a assegurar pelo prolongamento, numa extensão aproximada de 1,0 km, da estrada de 
acesso à central de Tabuaço, permitindo assim a ligação à EN323; 

 Ligação ao túnel de acesso superior – assegurado a partir de caminho com origem na EN323 a reabilitar, com 
cerca de 500 m de extensão, que dá actualmente acesso ao miradouro da Talisca;  

 Variante a Paradela – para assegurar o transporte de escombros minimizando a perturbação em Paradela, 
considerou-se uma variante a esta localidade, com cerca de 1,9 km de extensão. 

PROJECTOS ASSOCIADOS 

Para assegurar a ligação do Aproveitamento Hidroeléctrico de Carvão Ribeira à Rede Nacional de Transporte (RNT), 

equacionam-se duas alternativas: 

 Construção de uma linha eléctrica independente, de 400 kV, com cerca de 12 km, que fará a ligação do 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Carvão-Ribeira à Subestação de Armamar; 

 Atendendo a que, à data de conclusão do presente estudo, ainda não está aprovado o corredor de implantação 

da linha da central de Foz Tua, que escoará a sua energia também para a subestação de Armamar, considerou-

se como solução de referência para a linha de Carvão Ribeira uma concepção e optimização de equipamentos 

que minimizará os impactes cumulativos dos dois projectos. 

 

Neste âmbito foi desenvolvido um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e Territoriais, com vista a identificar as 

grandes condicionantes ambientais e territoriais desta ligação, o qual se encontra em anexo ao EIA. 

Foram identificados diferentes espaços cuja utilização para o estabelecimento do corredor foi classificado de acordo com o 

seguinte: 

 Áreas de uso preferencial; 

 Áreas de uso condicionado; 

 Áreas que deverão ser evitadas. 

Os estudos permitiram considerar como áreas de uso preferencial, face ao uso do solo, ao edificado presente na área de 

estudo e às condicionantes ambientais e territoriais identificadas, as áreas de ocupação florestal e agrícola. A parte central 

da área de estudo apresenta vastas áreas de uso preferencial, enquanto os sectores a montante e a jusante se 

apresentam como os mais condicionados.  

Destacam-se como principais áreas de uso condicionado, os habitats, as áreas críticas de Ave de Rapina, a Zona 

Especial Protecção do Alto Douro Vinhateiro (Património UNESCO) e a ZEP do Castro do Goujoim, sendo desejável evitar 

estes espaços.  

As áreas que deverão ser evitadas, dizem respeito aos aglomerados urbanos, aos elementos patrimoniais e às 

pedreiras. 
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ÁREAS DE APOIO À OBRA 

 

ESCOMBREIRAS 

A escavação das obras subterrâneas – túneis, central e saneamento da fundação das duas barragens, implica a 

mobilização de cerca de 1 000 000 m3 de terras; 

Destes, cerca de 323 000 m3 (compactados) serão utilizados na construção da barragem do reservatório superior e 

90 000 m3 (na rocha mãe), para produção de betão.  

Para o excedente, consideraram-se duas áreas de escombreira para acolher 670 000 m3 (quando compactados) a 

localizar nas áreas a submergir de ambas as albufeiras, mais precisamente abaixo do nível mínimo de exploração 

(volume morto), contendo: albufeira superior 450 000 m3 e a albufeira inferior 220 000 m3. 

 Escombreira inferior: deverá localizar-se na encosta da margem esquerda do rio Távora, no interior da albufeira 
inferior (Figura 7); 

 Escombreira superior: deverá ser implementada na metade montante da albufeira superior e ficará também 
submersa (Figura 8); 

Caso não seja possível armazenar a totalidade do escombro nas referidas áreas, o volume remanescente será 
depositado em área situada a jusante da barragem superior, na margem direita, e objecto de integração paisagística. 

Quanto ao transporte de materiais, face aos locais das bocas de entrada das escavações de túneis (numa zona com 

ligação à EN323 entre Tabuaço e Távora), estimando-se que a escombreira inferior apenas possa acomodar cerca de 

220 000 m3, torna-se necessário transportar para a zona de implantação da barragem superior cerca de 750 000 m3 

(soltos) de escombros. 

Prevê-se que as vias e apoio à obra sejam a EN323, a partir do cruzamento com a estrada de ligação à central de 

Tabuaço, passando por Távora e Granjinha, seguindo pela EM516, até à variante proposta a Paradela, que faz a 

ligação à estrada de acesso ao Parque Eólico de Sendim, do qual será derivado um ramal no sentido da margem 

esquerda da barragem superior. 

Prevê-se também o recurso à EM515 entre a barragem superior e a EM516. 

 

ESTALEIROS 

Para apoio à construção deste aproveitamento, prevê-se a necessidade de recorrer a dois estaleiros principais nas 

proximidades de ambas as barragens: 

 Na barragem superior, este poderá ser no interior da futura área a inundar (Figura 8); 

 na barragem inferior, devido às suas características, o estaleiro terá que ser exterior e, face à classificação das 
áreas envolventes (em área de REN) determinou-se a adopção de medidas específicas de recuperação 
ambiental e paisagística. 

Identificam-se ainda outras frentes de obra, nomeadamente: 

 na zona situada à saída do túnel de acesso superior, afectando o caminho que faz a ligação entre a EN323 e o 
miradouro do Fradinho (na Talisca),  

 na plataforma onde ficará instalado o posto de corte e a entrada do túnel de ataque/acesso à central. 

Todas as zonas afectadas serão alvo de recuperação paisagística após conclusão da empreitada de construção. 
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Figura 7 – Área Prevista para Escombreira na Albufeira Inferior 

 

Figura 8 – Localização de Áreas de Apoio à Obra na Albufeira Superior 



   

40038AHCR. APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE CARVÃO RIBEIRA. 

Estudo de Impacte Ambiental. Volume 4. Resumo Não Técnico. 9 

VI. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

QUAL A ÁREA DE ESTUDO? 

Em termos gerais integra, para efeitos de caracterização com expressão cartográfica, as duas futuras albufeiras e uma 

área até 500 m em torno das mesmas (Figura 9) e do circuito hidráulico.  

Em algumas análises considerou-se uma área mais vasta, denominada de área envolvente, que integra arruamentos, 

freguesias e concelhos da área de estudo, ou mesmo a região ou a bacia hidrográfica do Távora, entre outros. 

 

Figura 9 – Área de Estudo 
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CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ACTUAL 

O Aproveitamento a desenvolver na bacia do rio Távora localiza-se na Região Norte do País, no distrito de Viseu, 

maioritariamente no concelho de Tabuaço, exceptuando uma pequena área, junto à margem direita do rio Távora, que 

ocorre no concelho de S. João da Pesqueira. 

O rio Távora nasce no concelho de Trancoso (a 830 m de altitude), e desagua no rio Douro, à cota de 70 m, percorrendo 

uma extensão de 59,8 km, sendo que a respectiva bacia hidrográfica tem 532,31 km2. A bacia do Távora confina a Oeste 

com as bacias do Paiva e Tedo, e a Este com as bacias do Torto, Teja e Côa. 

O local previsto para implantação da barragem inferior situa-se no leito do rio Távora, cerca de 250 m a montante da Ponte 

do Rio Bom. A barragem superior será implantada na proximidade da povoação de Chavães, na zona planáltica da 

cabeceira da ribeira Fonte de Mel, afluente da ribeira do Fradinho, a qual aflui por sua vez ao rio Távora imediatamente a 

jusante da zona onde se prevê a implantação do corpo da barragem inferior, ou seja, já fora da influência desta albufeira 

inferior. 

Cerca de 20 km a montante da barragem inferior em estudo, o rio Távora encontra-se já condicionado pela albufeira do 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Vilar, localizado entre os concelhos de Moimenta da Beira e Sernancelhe; esta albufeira, 

construída entre 1958 e 1965 assegura a produção de energia e o abastecimento de água às populações da região. 

Devido à existência da referida albufeira, o Távora é considerado uma linha de água com um regime hidrológico 

fortemente modificado, sendo que a sua bacia é dominada em grande parte pela bacia da barragem de Vilar, a qual 

compreende uma área de 358,2 km2, ou seja, cerca de 67% da área da bacia do Távora. 

A partir da albufeira de Vilar até à confluência com o rio Douro, o Távora corre ao longo de um vale relativamente 

encaixado, sobretudo a Norte da confluência com o ribeiro de Pinheiros. 

A zona de cabeceira da margem esquerda do Távora é caracterizada pela existência de diversas pequenas linhas de água 

que nascem no Alto da Poupa (a cerca de 940 m de altitude) e afluem à ribeira de Fonte de Mel, na zona onde será 

implantada a albufeira superior do empreendimento em estudo (a cerca de 870 m de altitude).  

A região em estudo apresenta clima de temperado húmido, com Verão seco e pouco quente; a maior parte da 

precipitação anual concentra-se nos meses de Inverno, em particular entre Novembro e Março, ao passo que o período 

estival coincide com a época de maior secura, entre os meses de Julho e Agosto.  

Na área abrangente pelo AHCR destacam-se duas litologias dominantes que conferem ao relevo morfologias distintas:  

 Rochas metamórficas xistentas – onde a erosão fluvial é favorecida, com vales estreitos e encaixados, encostas 
íngremes, e onde são raras as superfícies de aplanamento conservadas, caracterizando claramente o vale do rio 
Távora; 

 rochas graníticas – nestas formações as formas de relevo estão melhor conservadas, com menores declives e 
amplos vales com fundo plano; estas formações encontram-se bem representadas na região de Chavães. 

Os solos são maioritariamente incipientes, delgados, ácidos, com teores baixos de matéria orgânica e elevado número de 

elementos grosseiros; agrupam-se em duas categorias: solos delgados, os mais comuns na região; e solos antrópicos 

onde, por acção do homem, se torna hoje possível o cultivo sustentável da vinha em terrenos anteriormente declivosos e 

com solos originalmente delgados, mediante recurso a socalcos. 
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No que se refere à qualidade da água o rio Távora, na zona em estudo, apresenta características de rio pouco poluído, 

como confirmado nos trabalhos de campo efectuados. Efectivamente, apesar da actividade agrícola existente, a reduzida 

densidade populacional, bem como a diminuta implantação industrial, contribuem para conferir boas características 

químicas e biológicas. 

Quanto aos recursos hídricos subterrâneos, e apesar da reduzida produtividade das formações ocorrentes, é de 

destacar o elevado número de captações privadas existentes, maioritariamente destinadas à agricultura, mais 

precisamente na zona da albufeira superior onde ocorrem culturas de regadio e pomares regados.  

Estando dependentes dos recursos hídricos superficiais, e apresentando estes boa qualidade, admite-se que os recursos 

hídricos subterrâneos apresentam igualmente qualidade muito aceitável. 

As captações públicas identificadas, utilizadas para consumo público na aldeia de Chavães (2 furos verticais de 75 e 40 m 

de profundidade, uma mina e uma nascente, todas localizadas nos granitos), encontram-se fora da área de influência 

deste aproveitamento. 

Já no que respeita a aspectos ecológicos, biofísicos e paisagísticos, a área de estudo é dominada pela presença de 

áreas agrícolas, povoamentos florestais e áreas de matos; efectivamente, dominam extensas áreas de matos com 

afloramentos rochosos de cumeada, a par de vales encaixados com encostas ocupadas por agricultura, sobretudo vinha e 

olival, ou ainda por povoamentos de pinheiro-bravo. Algumas parcelas de olival encontram-se abandonadas, em particular 

nas encostas mais declivosas e de difícil acesso do rio Távora, tendo originado matos altos, os quais surgem muitas vezes 

mesclados com manchas de folhosas, tais como sobreiro ou castanheiro. As áreas de povoamentos de pinheiro-bravo 

encontram-se presentes de forma abundante, surgindo de forma estreme ou mista, especialmente com castanheiro, 

sobreiro ou, em menor escala, carvalho-negral. 

Além das áreas agrícolas estão também presentes outras áreas artificializadas, contudo com menor representatividade, 

como sejam as áreas humanizadas correspondentes às povoações de Távora ou Chavães, para citar as mais relevantes.  

A área de estudo não atravessa nenhum corredor ecológico definido pelo PROF do Douro, sendo que o mais próximo se 

localiza 2,3 km a Oeste e corresponde ao vale do rio Tedo.   

Os principais valores faunísticos presentes referem-se à comunidade piscícola (das quais se destacam a panjorca e o 

bordalo, ambas com estatuto de classificação), a toupeira-de-água e a cobra-de-água, espécies aquáticas ou semi-

aquáticas que encontram habitat potencial no rio Távora. 

Relativamente às áreas de maior relevância ecológica, as manchas de habitats prioritários presentes na área de estudo 

incluem as galerias ripícolas localizadas ao longo do rio Távora e de dois afluentes, um nas proximidades de Talisca e 

outro junto de Muro. De destacar igualmente os habitats rupícolas associados às formações pedregosas de caos de blocos 

nas cumeadas sobranceiras ao Távora. 

Quanto à qualidade do ar, esta apresenta bons índices com níveis de contaminantes atmosféricos significativamente 

abaixo dos valores limites de concentração; tal situação ocorre igualmente ao nível do ruído, estando-se claramente 

perante uma região pouco ruidosa, muito em função do seu carácter predominantemente rural. 

A zona mais a NE do vale do Távora insere-se na zona tampão do Alto Douro Vinhateiro, inscrito na lista de Património 

Mundial da Humanidade da UNESCO (2001), que caracteriza a vasta zona vitivinícola da Região Demarcada do Douro. 

Trata-se de uma paisagem cultural, resultado da acção engenhosa e contínua do homem sobre um vale monumental, 

marcado pela presença do rio Douro e dos seus afluentes encaixados em encostas xistosas, e pela cultura da vinha 
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armada em socalcos, suportados por muros de pedra seca. A paisagem do Douro Vinhateiro apresenta uma grande 

diversidade cromática e de texturas, que assume particular expressão com a mudança das estações ao longo do ano, em 

paralelo com o ciclo vegetativo da vegetação, em particular da vinha e da floresta mista. 

Em termos sociais e económicos, a área de estudo apresenta-se fortemente rural, com dinâmica demográfica regressiva 

e actividades económicas sustentadas na vinha e pomares, assumindo importância de relevo, localmente, os pomares de 

cereja e castanha, bem, como alguns regadios; destaca-se ainda o sector dos serviços, contudo maioritariamente afecto a 

funções não especializadas, relacionadas com a actividade diária da população e actividades dominantes. 

No tocante ao património construído, a ocupação humana da região remonta ao Neolítico, situação comprovada pelos 

vestígios arqueológicos e pinturas datáveis do Neolítico Antigo e Neo-calcolítico no sítio de Fraga d’Aia (CNS 3401), em 

São João da Pesqueira.  

No concelho de Tabuaço regista-se um conjunto de antigas vias romanas, que terão feito parte da rede viária do Império. 

É o caso da via que, vinda de Paredes da Beira/Riodades (São João da Pesqueira), atravessava o rio Távora e passava 

por Sendim, Arcos e Longa, depois por Granja do Tedo, em direcção a Goujoim (Armamar).  

Foram ainda inventariadas duas ocorrências da época moderna, as capelas de Santa Bárbara e de São João, na freguesia 

de Távora, e os marcos graníticos nº 96 e 97, que integram um conjunto de outros exemplares da mesma tipologia 

executados em granito e protegidos em 1946, caracterizando parte importante de toda a região vinhateira do Alto Douro. 

A nível local merece destaque a Ponte do Fumo, dada como medieval, e a Quinta da Aveleira, cujas origens parecem 

remontar ao séc. XII. Localmente foram identificados dois elementos patrimoniais - provável menir-estela (um monumento 

megalítico) e possível anta do Rebordinho - que se encontram ambos na zona de influência da albufeira superior. 

Para além destes registos identificam-se diversos elementos característicos da actividade agrícola dominante, sendo a 

maioria das ocorrências patrimoniais de natureza etnográfica, como sejam apoios agrícolas e abrigos e outros conjuntos 

rurais. 

Em síntese, a área em estudo, sem apresentar valores excepcionais em termos naturais e patrimoniais, oferece um 

conjunto bastante preservado e sem pressões acentuadas. 
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VII. PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS 
 

Tendo em atenção a caracterização ambiental efectuada e as características do projecto, precedeu-se à identificação e 

avaliação dos impactes ambientais mais significativos (Desenho 3), os quais se apresentam seguidamente: 

IMPACTES NEGATIVOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Identificam-se impactes relevantes nesta fase relacionados com a execução das obras e, sobretudo, com o uso de 

caminhos locais para acesso aos locais de obra e para transporte de materiais. 

Estes impactes, potencialmente perturbadores das condições de habitabilidade local, serão temporários e circunscritos no 

espaço, assumindo-se como mitigáveis pela adopção de medidas susceptíveis de os minimizar, conforme se detalha no 

EIA e diversos documentos de projecto. 

IMPACTES POSITIVOS NA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Na fase de construção, identificam-se impactes positivos sobretudo ao nível da criação de emprego e potencial de 

desenvolvimento social e económico local. 

Nesta fase os impactes positivos relacionam-se com a criação de um pólo relevante para a actividade socioeconómica da 

região, e consequente aumento dos rendimentos das famílias, seja directamente, pela criação e postos de trabalho e 

Factores Ambientais Principais Impactes Importância do Impacte 

Qualidade do ar/Clima 
Poeiras e queima de combustíveis associadas ao transporte de 

materiais para a obra 
Reduzida 

Geologia 
Geomorfologia 

Solos 

Escavações expressivas no túnel do circuito hidráulico, o que irá 
implicar erosão nas zonas de saída de inertes  

Reduzida 

Alteração dos sistemas naturais e erosão nas zonas de 
implantação das barragens 

Moderada a Reduzida 

Recursos Hídricos 
Alteração da quantidade e da manutenção dos usos para jusante Reduzida 

Degradação da qualidade dos recursos hídricos Reduzida 

Aspectos Ecológicos 

Efeito barreira Elevada 

Alteração do regime hídrico natural do rio 
Reduzida a Elevada, respectivamente a 

jusante e a montante da barragem inferior 

Ruído Aumento dos níveis sobretudo nos acessos de obra 
Moderada (junto de Távora, Granjinha e 

Paradela) a Reduzida 

Paisagem Alteração Moderada 

Ocupação do Solo Alteração do uso actual Reduzida 

Sócio - economia 

Afectação de propriedades e perda de rendimentos da actividade 
agrícola 

Reduzida a Moderada 

Degradação da Qualidade de Vida devido à circulação e 
transporte de materiais de obra e escombros 

Moderada a Elevada 

Ordenamento do Território Afectação de Áreas de Uso Condicionado Reduzida 

Património 
Afectação Patrimonial (anta e menir prováveis e outros elementos 

de valor etnográfico) 
Reduzida a Moderada 
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formação ministrada, seja indirectamente pela dinâmica induzida pelo aumento da população presente, sobretudo em 

actividades de apoio à obra, incluindo restauração e serviços pessoais. 

PRINCIPAIS IMPACTES NEGATIVOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Nesta fase, os impactes previsíveis tiveram início na fase de construção com a construção das barragens, e mantém-se 

durante a vida útil do projecto, assumindo portanto carácter permanente. 

Os impactes mais relevantes respeitam à barreira introduzida no rio Távora, com implicações negativas ao nível das 

espécies de peixes e de outras espécies aquáticas (lagarto d’água e toupeira d’água). 

A criação do plano de água poderá também representar uma barreira no atravessamento transversal do rio Távora (entre 

as duas margens), pelo que se propôs a realização de um estudo com o fim de avaliar a importância do atravessamento 

transversal do rio. 

 

Factores Ambientais Principais Impactes Importância do Impacte 

Geologia 
Geomorfologia 

Solos 
Alteração dos sistemas naturais e erosão Reduzida 

Recursos Hídricos 

Alteração da quantidade e da manutenção dos usos para jusante Moderada a Reduzida 

Degradação da qualidade dos recursos hídricos, em particular nas 
albufeiras 

Moderada a Reduzida (devido a 
medidas de desmatação, ciclo de 

turbinamento/bombagem 

Aspectos Ecológicos 

Efeito barreira Elevada 

Alteração do regime hídrico natural do rio 
Reduzida a Elevada, 

respectivamente a jusante e a 
montante da barragem inferior 

Paisagem Faixa inter-níveis Reduzida 

Ocupação do Solo Alteração do uso actual Reduzida 

Património Afectação Patrimonial Reduzida 

PRINCIPAIS IMPACTES POSITIVOS NA FASE DE EXPLORAÇÃO 

Na fase de exploração os impactes positivos estarão maioritariamente associados à produção de energia a partir de 

fontes renováveis e benefícios indirectos associados à redução das emissões de gases com efeito de estufa e, 

consequentemente, às alterações climáticas, a par da criação de uma reserva de água susceptível de apoiar o combate a 

incêndios. 

 

Factores Ambientais Principais Impactes Importância do Impacte 

Qualidade do ar/Clima 
aumento da  produção de energia a partir de fontes renováveis e 

consequente redução das emissões de gases com efeito de estufa, bem 
como do consumo e dependência de combustíveis fósseis  

Moderada 

Recursos Hídricos Reserva de água para outros fins tais como o combate a incêndios Reduzida 

Paisagem Valorização paisagística do local Reduzida 
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VIII. PRINCIPAIS MEDIDAS PROPOSTAS PARA MINIMIZAÇÃO E 
CONTROLO DOS IMPACTES 

As medidas propostas visam evitar ou minimizar os impactes negativos, e potenciar ou valorizar os impactes positivos 

originados durante as fases de construção e enchimento das albufeiras e exploração do sistema em apreço. 

De acordo com os impactes identificados propõe-se um conjunto de medidas que têm como objectivo reduzir a 

perturbação associada à obra, por um lado, e por outro, as implicações negativas nos sistemas ecológicos e hídricos 

afectados pela existência do Aproveitamento. 

Refere-se que neste documento apenas se identificam, de forma sucinta, as medidas identificadas como mais relevantes, 

remetendo-se para o relatório síntese a sua definição mais detalhada.  

FASE DE CONSTRUÇÃO 

Nesta fase as principais medidas propostas estão relacionadas com a redução da perturbação induzida pelas obras na 

população local; tal determina um acompanhamento adequado de todas as intervenções relacionadas com a implantação, 

gestão e recuperação de áreas de estaleiros, acessos de obra e escombreiras, conforme se refere no EIA. 

 

Factores Ambientais Principais Impactes Medidas 
Eficácia da 

minimização 

Qualidade do ar/Clima 
Poeiras e queima de combustíveis 
devido ao transporte de materiais 

para a obra 

Estudo de acessos em Fase de Projecto de 
Execução 

Gestão Ambiental da Obra 
Elevada 

Geologia 
Geomorfologia 

Solos 

Alteração dos sistemas naturais e 
erosão 

Gestão Ambiental da Obra Elevada 

Recursos Hídricos 

Alteração da quantidade e da 
manutenção dos usos para jusante 

Gestão de caudais ecológicos Moderada 

Degradação da qualidade dos 
recursos hídricos 

Estudo a detalhar em PE sobre o grau de 
desarborização/limpeza da biomassa das albufeiras 

Moderada 

Aspectos Ecológicos 

Efeito barreira 
Estudo detalhado de existência de toupeira-de-água, 

lagarto-de-água, morcegos e peixes.  
Avaliação de Dispositivo de transposição em PE 

(não aplicável) 

Alteração do regime hídrico a jusante 
da barragem inferior 

Caudal Ecológico Moderada 

Ruído 
Aumento dos níveis sobretudo 

acessos obra 
Avaliação dos acessos de obra; 

Controlo do tráfego 
Elevada 

Paisagem Alteração 

Gestão Ambiental da Obra; 
recuperação paisagística das áreas de apoio à obra; 

minimização de impacte visual do posto de corte 
Projecto de Integração Paisagística 

Elevada 

Ocupação do Solo Alteração do uso actual (não aplicável) Reduzida a nula 

Sócio - economia 

Afectação de propriedades Indemnização Moderada/Reduzida 

Degradação da Qualidade de Vida 
Avaliação detalhada de acessos  

Gestão Ambiental da Obra 
Elevada 

Incremento da Actividade Económica Contratação da População Local  Moderada 

Ordenamento do 
Território 

Afectação de Áreas de Uso 
Condicionado 

Processos de Licenciamento Moderada 

Património Afectação Patrimonial Registo e preservação in situ Elevada 
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FASE DE EXPLORAÇÃO 

No âmbito do empreendimento, e para a fase de exploração, foram avaliadas diversas medidas que se sintetizam 

seguidamente. 

Para esta fase assumem igualmente relevância as condições de gestão do novo sistema hídrico, seja em termos 

ecológicos, seja da água, bem como aplicação de medidas, se justificável, decorrentes da respectiva monitorização. 

 

Factores 
Ambientais 

Principais Impactes Medidas 
Eficácia da 

minimização 

Recursos Hídricos 
Alteração da quantidade e da manutenção 

dos usos para jusante 
Gestão de caudais ecológicos e reservado Moderada 

Aspectos Ecológicos 

Efeito barreira 
Sistema de transporte de espécies 

jusante/montante 
Reduzida 

Alteração do regime hídrico a jusante da 
barragem inferior 

Caudal ecológico Moderada 

Paisagem 
Alteração 

Faixa inter-níveis 
PIP 

Manutenção da vegetação 
Elevada 

Ocupação do Solo Alteração do uso actual Controlo dos usos Moderada 

RECOMENDAÇÕES 

Durante a realização do EIA, foram encontrados vestígios arqueológicos do período megalítico, localizados na área a 

inundar pela albufeira superior, nomeadamente: uma anta provável e um suposto menir-estela, ambos referentes a antigas 

estruturas de túmulos em diferentes estados de conservação (Fotografia 1). 

.   

Fotografia 1 – Vista geral da Anta de Rebordinho (n.º 8) (à esquerda) e do possível menir (nº 15) (à direita) 

Perante os impactes negativos previstos com o enchimento da albufeira superior, sugere-se a escavação integral da anta, 

numa área de 120 m2 e ainda a realização de sondagens manuais de diagnóstico do menir, abrangendo uma área total de 

40 m2. 
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Relativamente aos aspectos ecológicos, e em fase de Projecto de Execução, recomenda-se a realização de estudos 

específicos relacionados com a toupeira-de-água, o lagarto-de-água e os quirópteros, com o objectivo de sustentar a 

tomada de decisão no que concerne as medidas de minimização/compensação (ex.: transposição da barragem e/ou 

medidas compensatórias de valorização de habitats) e correspondente monitorização. 

MONITORIZAÇÃO 

Com o objectivo de assegurar a verificação dos impactes identificados e ajustar as medidas propostas, determinou-se a 

realização dos seguintes programas de Monitorização, a detalhar em fase de RECAPE: 

 Em fase de Projecto de Execução/RECAPE - monitorização da toupeira-de-água, do lagarto-de-água e dos 
quirópteros; 

 na obra, relativo ao controlo da perturbação causada pela obra, através do Sistema de Gestão Ambiental da Obra; 

 na exploração, respeitante à monitorização da qualidade ecológica da água, e das condições de gestão dos habitats 
e dos peixes, incluindo o caudal ecológico, flora e vegetação. 
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IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Carvão Ribeira, a construir no rio Távora, tem como objectivo converter a energia 

mecânica de uma massa de água em energia eléctrica, mediante a passagem dessa energia mecânica através de 

turbinas, que accionam um gerador, que por sua vez converte a energia mecânica em electricidade, sem causar níveis de 

poluição que habitualmente se associam a outros meios de produção, nomeadamente a termoeléctrica. 

Por outro lado, e no caso em apreço, este meio de produção de energia oferece um contributo relevante como 

complemento da produção eólica, a qual tem conhecido um incremento muito significativo na última década, contribuindo 

de forma decisiva para o reforço nacional do contributo das renováveis na resposta à procura, e consequente redução do 

consumo e dependência face aos combustíveis fósseis e redução de gases com efeito de estufa. 

Acresce que este aproveitamento, de rápida resposta e flexível regulação face à procura, e por se tratar de um sistema de 

bombagem pura, alia capacidade de armazenamento (garantida pelas albufeiras criadas devido à construção de 

barragens) à capacidade de reversibilidade (ou seja, ciclos de turbinamento/bombagem), produzindo electricidade nos 

períodos de maior procura e aproveitando electricidade em períodos de baixa procura que, de outra forma, seria 

desperdiçada. 

Para tal, este sistema, que conta com uma potência instalada de 616 MW, terá a seguinte estrutura: 

 2 Barragens – Inferior e Superior respectivamente com cotas de NPA (200) e (897); 

 1 central subterrânea com 616 MW de potência instalada; 

 1 circuito hidráulico em túnel com 4,5 km, incluindo um conjunto de obras anexas. 

No tocante às características da área de estudo, esta apresenta valor decorrente das formas tradicionais de uso e 

ocupação do solo, que determinaram a sua inserção em área classificada como de transição da paisagem do Alto Douro 

Vinhateiro, inscrita na lista de Património da Humanidade da UNESCO (2001), que caracteriza a vasta região vitícola 

Demarcada do Douro. 

Já em termos ecológicos, domina ocupação florestal e agrícola, circunscrevendo-se as áreas de maior interesse ecológico 

às formações rochosas e aos sistemas hídricos, em que o trecho do rio Távora em causa apresenta características 

bastante preservadas (ex.: ao nível da vegetação ribeirinha), ainda que se encontrem já pressionados pela existência de 

outros aproveitamentos similares, quer a montante quer a jusante. 

É de realçar, por outro aldo, a boa qualidade geral do ambiente, seja ao nível da água, ar ou ruído, situação que em muito 

se deve à reduzida dinâmica sociodemográfica, sendo que os sistemas de uso do solo dominantes se prendem com a 

agricultura e floresta. 

De acordo com a avaliação efectuada, e apesar dos benefícios no tocante à produção de energia que sustentam esta 

intervenção, identificam-se impactes negativos associados que interessa elencar e analisar, por forma a assegurar uma 

avaliação da sustentabilidade do empreendimento, a saber: 

 Impactes de incidência regional, no domínio da ecologia, de minimização incerta, relacionados com a construção da 
barragem no rio Távora, e consequente interposição de nova barreira longitudinal neste rio, com implicações 
negativas para a fauna aquática. Contudo, não deixa de ser relevante referir que, se está perante um sistema fluvial 
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já intervencionado, quer a montante quer a jusante, com aproveitamentos similares, que constituem já forte barreira à 
passagem da maioria das espécies migradoras, bem como elementos de fragmentação dos sistemas aquáticos; 

 Impactes de incidência local, no domínio socioeconómico, devido à supressão de diversas áreas de uso agrícola 
potencial e actual, devido à submersão de solos pela albufeira superior, com afectação de pomares e áreas regadas. 

Destacam-se ainda impactes negativos que resultam do enchimento da albufeira, implicando alterações consideráveis nos 

meios hídrico e biológico, destruição de galeria ripícola de valor assinalável, assim como a imersão de alguns apoios 

agrícolas e valores culturais/patrimoniais. A nível local identificam-se ainda impactes negativos relevantes, na fase de 

construção, relacionados com a perturbação causada pelas obras, sobretudo no tocante à sobrecarga da rede viária local. 

Por outro lado, deverão registar-se impactes positivos relacionados com a contratação de mão-de-obra local, por um 

lado, e alguma dinamização da actividade económica, por outro. 

Na Fase de Exploração identificam-se, para além dos impactes positivos associados à gestão da energia, e dos impactes 

negativos permanentes ao nível da ecologia e barreira imposta pela barragem, registar-se-á a criação de uma zona inter-

níveis significativa (da ordem de 7 m), com impactes paisagísticos e de segurança.  

No que respeita aos impactes positivos, para além da produção de energia limpa com inerentes benefícios relevantes no 

contexto nacional, identificam-se benefícios na reserva estratégica de água apoio ao combate a incêndios. 

Para minimizar os principais impactes identificados preconiza-se um conjunto de medidas das quais se destacam, pela sua 

natureza: 

 Na fase de obra, e com o objectivo de minimizar a perturbação devida às obras, acessos, património cultural, entre 
outros, admitiu-se a adopção de um Sistema de Gestão Ambiental; deverá ainda ocorrer a indemnização adequada 
de propriedades afectadas, a avaliação da desarborização/desmatação controlada das áreas a submergir, ou a 
correcta implementação de algumas medidas de minimização ou compensatórias propostas; 

 para minimizar os impactes relacionados com a barreira imposta pela barragem inferior no rio Távora, recomendou-
se o desenvolvimento de estudos adicionais para as espécies relevantes, com o objectivo essencial de verificar as 
vantagens/desvantagens de se optar por dispositivo ou sistema de transposição ou, em alternativa, por medidas 
compensatórias; a definição de caudais a assegurar para jusante;  

 foi ainda proposta a monitorização do empreendimento nos diversos aspectos ecológicos e de qualidade da água. 

Em síntese, e pese embora os impactes identificados, principalmente no que respeita à relevância dos impactes nos 

sistemas ecológicos aquáticos, admite-se a viabilidade ambiental do empreendimento, a qual será claramente potenciada 

em função da adopção das medidas de compensação propostas, face aos benefícios energéticos e ambientais. 
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PEÇAS DESENHADAS  

 Desenho 1 - 40038AHCR-EP-23-0400-001 Área de Estudo e Componentes do Aproveitamento 

 Desenho 2 - 40038AHCR-EP-23-0400-002 Áreas e Acessos de Apoio à Obra 

 Desenho 3 - 40038AHCR-EP-23-0400-003 Carta Síntese de Impactes 

 








