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1. INTRODUÇÃO 

A empresa Hidrocentrais Reunidas, S.A. remeteu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), na qualidade 
de entidade licenciadora, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projeto Aproveitamento 
Hidroelétrico do Sistelo, em fase de estudo prévio. 

Dado que o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) se iniciou em novembro de 2012, o 
mesmo encontra-se abrangido pelo diploma então em vigor, o Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro. 

A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre AIA, nomeadamente ao artigo 9º do referido 
Decreto-Lei, a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na qualidade de autoridade de AIA, 
considerou que estavam reunidos os elementos necessários à correta instrução do procedimento de 
AIA, pelo que nomeou a seguinte Comissão de Avaliação (CA): 

 APA (alínea a)): Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA) 

 APA/DCOM (alínea a)): Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública) 

 APA/ARH-Norte (alínea b)): Eng.ª Lurdes Resende 

 Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) (alínea c)): Arq.ª Alcinda Tavares 

 Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) (alínea d)): Dr.ª Ana Nunes 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte): Eng.ª Andreia 
Cabral 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) (alínea e)): Dr. Narciso Ferreira e Dr. Carlos 
Meireles 

O projeto enquadra-se no ponto 3h, do Anexo II do diploma mencionado,à espeita teà aà Instalações 
para produção de energia hidroelétrica . 

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) em avaliação é composto pelos seguintes volumes: 

 Resumo Não Técnico (RNT) 

 Relatório 

 Elementos Adicionais 

 Elementos Complementares 

O EIA foi elaborado pela empresa AQUALOGUS – Engenharia e Ambiente, Lda., e foi desenvolvido entre 
janeiro de 2011 e março de 2012. 

 

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 estudo prévio do projeto. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, em janeiro de 2013, a CA considerou necessário 
a solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 5, do Artigo 13º, Decreto-Lei 69/2000, 
de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 
Novembro.  

 O proponente solicitou por diversas vezes a prorrogação do prazo de entrega dos elementos 
adicionais, justificando com o facto de não conseguirem obter o parecer da Câmara Municipal 
de Arcos de Valdevez. 
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 O proponente entregou os elementos adicionais em abril de 2015, tendo sido considerado que, 
de uma maneira geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões 
levantadas pela CA, pelo que foi declarada a conformidade do EIA. 

 No entanto, e sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que 
persistiam ainda questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a 
apresentação de elementos complementares. 

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns 
representantes da CA (APA, ICNF, CCDR-Norte, LNEG), do proponente, e da equipa que elaborou 
o EIA.  

4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 11 de maio a 
5 de junho de 2015.  

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

6. Elaboração do parecer final. 

 

3. ANTECEDENTES 

O projeto designado por Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo foi, em setembro de 2005, submetido 
a um procedimento de AIA. O Parecer da Comissão de Avaliação foi desfavorável face ao projeto 
avaliado no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e submetido a Consulta Pública. Em sede de audiência 
dos interessados, e face a uma proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável, o 
proponente apresentou um conjunto de alegações que incluíam uma proposta de alteração de projeto, 
que consistia basicamente no seguinte:  

- deslocação do açude cerca de 70 m para montante, mantendo-se a cota do NPA (715) e 
reduzindo-se a altura acima do leito para 2 m, minimizando o efeito de barreira da estrutura 
e da correspondente área inundada pela albufeira, que passa a ser de 900 m2; 

- redução dos declives dos paramentos do açude, em particular do de jusante, com o objetivo 
de possibilitar a transposição em período de menor caudal por parte de algumas espécies 
faunísticas, "naturalizando" o paramento de jusante através de material rochoso; 

- reformulação da passagem para peixes, capaz de facilitar a sua utilização não apenas pelos 
peixes mas por espécies como a toupeira-de-água; 

- reformulação do traçado da linha elétrica. 

Tendo presente as alegações apresentadas pelo proponente, considerou-se que as alterações ao 
projeto, bem com as medidas de minimização e compensação propostas seriam compatíveis com os 
objetivos de Conservação da Natureza, pelo que foi emitida, a 8 de Maio de 2006, DIA favorável 
condicionada, entre outros, à compatibilização do projeto com os instrumentos de gestão territorial em 
vigor, designadamente ao Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez. 

Em março de 2008, o proponente enviou à APA um documento apresentando uma solução alternativa 
ao projeto, concebida para dar cumprimento à DIA. A solução alternativa do projeto contempla uma 
alteração do traçado do circuito hidráulico e da localização da central, passando estas infraestruturas a 
estar implantadas apenas no concelho de Monção. 

O referido documento foi analisado pela CA que concluiu que a nova configuração é considerada 
globalmente, do ponto de vista ecológico, mais desfavorável do que a solução prevista e que assistiu à 
emissão da DIA. No entanto, a significativa redução das dimensões da câmara de carga é considerada 
uma mais valia da solução proposta devendo se possível, per si, ser contemplada na configuração final 
do projeto. 

Em maio de 2008, o proponente solicitou a prorrogação do prazo da DIA. Atendendo que o pedido de 
prorrogação da DIA foi extemporâneo à sua caducidade, a mesma não foi concedida, pelo que o 
processo de AIA foi encerrado. 
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Em julho de 2010, a Hidrocentrais Reunidas, SA requereu a abertura de um novo procedimento de AIA 
para o Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo, com dispensa de alguns trâmites procedimentais ao 
abrigo nº 4 do artigo 21º do Decreto-Lei 69/2000, de 3 de Maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei 
197/2005, de 8 de Novembro. 

Tendo em consideração que o novo projeto apresenta diferenças relativamente ao apresentado 
anteriormente; que já tinham decorrido quase cinco anos desde o início desse procedimento; que 
entretanto ocorreu a revisão dos Planos Diretores Municipais dos concelhos de Arcos de Valdevez e 
Monção; que durante o período de Consulta Pública foram recebidos 35 pareceres, os quais incluíam 
abaixo-assinados, e eram maioritariamente desfavoráveis ao projeto, a Autoridade de AIA considerou 
que o projeto deveria seguir todos os trâmites procedimentais estipulados para o procedimento de 
Avaliação de Impacte Ambiental. 

Em novembro de 2012, o proponente voltou a apresentar o EIA do projeto em causa, tendo sido 
instruído um novo procedimento de AIA, do qual resulta a presente avaliação. De referir que o novo 
projeto contempla as alterações decorrentes da primeira avaliação, com exceção da câmara de carga 
que foi retirada do projeto e substituída por uma câmara de sedimentação de menores dimensões. 

 

4. O PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no EIA. 

4.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O objetivo do projeto é a produção de energia elétrica a partir de uma fonte de energia renovável 
contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento do Protocolo de 
Quioto.  

O Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo destina-se exclusivamente à produção de energia elétrica a 
partir da utilização a fio-de-água dos caudais sobrantes do rio Vez, a qual será injetada no Serviço 
Elétrico Nacional (SEN) através da ligação da central do aproveitamento ao Posto de Corte de Alagoa de 
Cima. 

A produção média anual prevista é de cerca de 25 GWh, que, segundo o EIA, é ligeiramente superior ao 
consumo de energia elétrica, em alta, média e baixa tensão, de cada um dos concelhos onde o 
empreendimento se localiza. 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

O Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo localiza-se na serra da Peneda, abrangendo os concelhos de 
Arcos de Valdevez (freguesia de Sistelo) e de Monção (freguesias de Tangil e de Merufe), no distrito de 
Viana do Castelo. O açude será implantado num troço do rio Vez, afluente da margem direita do rio 
Lima. 

O projeto insere-se no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Peneda-Gerês (PTCON0001), Zona de 
Proteção Especial (ZPE) das Serras do Gerês (PTZPE 0002), Áreas Importantes para as Aves e 
Biodiversidade (IBA - Important Bird and Biodiversity Areas), e nas proximidades do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês.  

O aproveitamento hidroelétrico compreende as seguintes obras principais:  

 Tomada de água no rio Vez dimensionada para derivar o caudal de 2,5 m3/s, constituída por um 
açude de gravidade com cerca de 2 m de altura acima do leito natural e cerca de 30 m de 
comprimento ao nível do coroamento, originando uma albufeira com cerca de 52 m de 
extensão e uma área inundada de 900 m2; 

 Conduta de derivação enterrada, em tubagem deàaço,à o àɸ1200 mm, e cerca de 290 m de 
extensão; 
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 Câmara de sedimentação de secção retangular com 2,5 m de largura interior e cerca de 50 m de 
comprimento, semienterrada na encosta; 

 Conduta forçada de aço com diâmetros de 900, 1000, 1100 e 1200 mm, implantada em vala, 
com cerca de 5 455 m de extensão; 

 Central hidroelétrica equipada com um grupo turbina-gerador com potência global de 10 MVA, 
dimensionado para um caudal máximo de 2,5 m3/s. O edifício localiza-se na margem direita do 
rio Vez; 

 Subestação, com uma área de cerca de 130 m2, ficará situada numa plataforma a cota superior 
à do edifício da central. 

O esquema hidráulico do aproveitamento é do tipo fechado com funcionamento em pressão. A 
produção de energia elétrica é conseguida com um desnível de 468 m existente entre o nível de água no 
açude (NPA) e a cota do eixo dos injetores da turbina. 

O açude será implantado num troço retilíneo do vale do rio Vez, bastante encaixado nessa zona, 
imediatamente a montante de uma curva pronunciada para a direita. É constituído por um perfil de 
enrocamento com um muro de betão armado inserido no eixo da crista, que assegurará a estanquidade. 
A descarga dos caudais de cheia far-se-á diretamente sobre o corpo do açude. 

Os órgãos de exploração ficarão instalados numa estrutura de betão inserida no encontro direito. A 
tomada de água para a conduta de derivação, que será do tipo frontal, consistirá num orifício retangular 
protegido por uma grelha e estará equipado com uma comporta de seccionamento plana. A descarga de 
fundo terá um orifício contíguo ao de tomada de água e será constituída por uma conduta de aço de 
diâmetro 700 mm. O controlo do circuito da descarga de fundo será efetuado por uma comporta plana, 
semelhante à da tomada de água, e uma ensecadeira, permitindo assim o isolamento da conduta 
mesmo em situação de avaria. As ranhuras das comportas da descarga de fundo e da tomada de água 
terão o mesmo alinhamento. 

O projeto prevê um dispositivo de transposição de ictiofauna, tendo-se optado por uma estrutura do 
tipo passagem para peixes com bacias sucessivas ligadas por descarregador superficial. A escada de 
peixes ficará instalada na margem direita. A conceção do dispositivo foi efetuada tendo em conta as 
espécies alvo previstas, neste caso pertencentes à família dos salmonídeos. 

Prevê-se que a libertação dos caudais reservados se faça, em condições normais de exploração, pela 
passagem de peixes. Caso o plano de água no açude esteja a uma cota tal que impeça a derivação do 
caudal necessário deste modo, a descarga será efetuada por uma tubagem a instalar sob a escada de 
peixes. Esta tubagem terá a toma de água na face de montante do açude e a extremidade de jusante 
próximo da entrada da escada de peixes. A regulação de caudal para este circuito poderá ser efetuada 
na extremidade de montante com uma válvula de flutuador. 

A conduta de derivação, entre o açude e a câmara de sedimentação, será instalada em vala e terá uma 
extensão de 290 m. 

A câmara de sedimentação tem como funções criar condições adequadas de toma de água para a 
conduta forçada e, sobretudo, possibilitar a sedimentação das partículas arrastadas no escoamento 
previamente à entrada da água para a conduta forçada. Esta estrutura terá cerca de 50 m de 
comprimento para função de sedimentação, a que se seguirá a grelha fina de tomada de água e a 
válvula de proteção da conduta forçada. 

A conduta forçada, com uma extensão de cerca de 5 455 m, será implantada em vala, e será instalada ao 
longo de caminhos florestais existentes na grande maioria do traçado. Apenas nos troços mais a jusante, 
próximo da central hidroelétrica, a instalação deverá ser efetuada fora das vias, em encostas de declive 
significativo. No troço final até à central, a instalação será efetuada sob o caminho de acesso a esta. 

A central hidroelétrica e a subestação serão localizadas na margem direita do rio Vez, próximo da 
povoação de Sistelo. 

O aproveitamento será explorado a fio-de-água com regularização diária das afluências, garantindo-se o 
escoamento no rio dos caudais reservados (caudal ecológico e caudal para rega a jusante do açude). 
Quando o caudal afluente exceder a capacidade de derivação do circuito hidráulico (2,5 m3/s), o caudal 
afluente em excesso será descarregado sobre o açude. Nesta situação, o aproveitamento funcionará em 
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contínuo, à potência máxima instalada. Quando o caudal afluente for inferior a 2,5 m3/s o 
aproveitamento hidroelétrico funcionará intermitentemente, turbinando preferencialmente durante os 
períodos de ponta e de cheia do diagrama de cargas. 

Prevê-se que, em média, o aproveitamento esteja inativo durante cerca de 3 meses por ano, coincidindo 
com a época estival. 

Relativamente à determinação do regime de caudais ecológicos, o EIA considerou a aplicação do 
método do INAG, DSP, 2003, obtendo o mesmo a partir de características das curvas de duração 
mensais da estação hidrométrica de Pontilhão de Celeiros, sendo, todavia, apontadas algumas falhas ou 
imprecisões nos resultados obtidos na análise efetuada. 

O EIA refere que se optou por definir o caudal ecológico como sendo 10 % do caudal modular mensal, 
com um mínimo de 5% do caudal modular anual (Qmod =1,465 m3/s).  

As manchas agrícolas nesta zona do vale do Vez nesta zona situam-se ao longo da margem esquerda e 
quase exclusivamente junto à povoação de Paçô, na margem direita. Segundo o EIA, nos 
reconhecimentos efetuados no local foi possível confirmar que a rega destes terrenos é feita com 
derivação do caudal das várias corgas existentes na margem esquerda e a partir de nascentes, na 
margem oposta. Exceção é feita à mancha de Porta Cova que utiliza também caudal do Vez, 
transportado numa levada existente na margem esquerda. De acordo com a informação obtida em 
visita ao local, a levada só é atualmente utilizada nos meses de Verão, pelo que apenas se consideraram 
caudais para rega nos meses de julho, agosto e setembro. 

É referido no EIA, que nas visitas efetuadas procurou-se também averiguar se existiriam moinhos no 
troço do rio Vez em análise que teriam condições de funcionar, não se tendo detetado nenhum, exceto 
o moinho localizado um pouco a montante da central, que apesar de desativado, aparenta razoável 
estado de conservação. Opta-se assim por reservar um caudal de 30 l/s para uma eventual operação do 
moinho, valor que se afigura razoável atendendo à experiência obtida em situações análogas. 

Assim, no quadro que se segue são apresentados os caudais reservados totais propostos no EIA. 

Distribuição dos caudais reservados (l/s). 

 

Fonte: EIA 
 

Relativamente aos acessos previstos para o aproveitamento hidroelétrico, segundo o EIA, serão 
utilizados ao máximo a rede de caminhos existentes na zona, e serão beneficiados e/ou prolongados, 
quando necessário, possibilitando o acesso aos locais de implantação das principais estruturas, 
nomeadamente: 

 Acesso à câmara de sedimentação: será utilizado o caminho florestal existente, com cerca de 4 
500 m de extensão e que apresenta larguras variáveis de 3 a 5 m. A envolvente do caminho é 
caracterizada essencialmente por matos e povoamento florestal misto (pinheiro-bravo, 
pinheiro-da-casquinha e camecipáris-do-oregão). No final dos trabalhos de construção serão 
repostas as condições iniciais deste troço. A reposição das condições de circulação viária deste 
caminho (atualmente pouco transitável) assume grande importância para as espécies 
faunísticas que ocorrem, de forma a não estimular uma maior presença humana no local após o 
final dos trabalhos. 

 Acesso ao açude: serão utilizados cerca de 300 m do caminho existente, situado na meia 
encosta da margem direita do rio Vez, que apresenta uma largura de cerca de 3 m e cuja 
circulação é meramente pedonal. A envolvente do caminho é caracterizada essencialmente por 
matos, onde os afloramentos rochosos são comuns. Na fase de construção, este caminho será 
beneficiado apenas o suficiente para garantir a circulação de um veículo de cada vez para 
acesso aos trabalhos na frente de obra do açude. Após o final dos trabalhos de construção, o 
caminho permanecerá beneficiado para as eventuais operações de manutenção pontualmente 
requeridas no açude. 
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 Acesso à central: com uma extensão total de aproximadamente 550 m, desenvolve-se na 
encosta da margem direita do rio Vez e constituirá um prolongamento da EN 304, próximo da 
cota 340. A envolvente do acesso é caracterizada essencialmente por matos e povoamento 
florestal misto. Este acesso aproveitará parte de um caminho existente na encosta numa 
extensão de cerca de 300 m e terá um novo troço com cerca de 250 m de extensão. O perfil 
tipo será de escavação a meia encosta, com uma faixa de rodagem 3,5 m de largura. O declive 
médio da rasante é de cerca de 20 %. Este acesso será de utilização permanente onde será 
colocada uma camada de tout-venant com 0,20 m de espessura na faixa de rodagem. Este 
acesso tornar-se-á definitivo na fase de exploração. 

O EIA prevê a instalação do estaleiro numa área, próxima do lugar de Portela de Alvito, por se localizar 
no centro das frentes de trabalho relativas às diferentes infraestruturas e por estar junto de caminhos e 
da estrada nacional 304. Esta infraestrutura será constituída por uma área social e uma área industrial 
que irão ocupar uma área total que se estima em 5 300 m2. 

No quadro que se segue estão apresentados a estimativa dos volumes de terras envolvidos na obra. 

Estimativa dos volumes de terras envolvidos na obra (m3). 

 

Fonte: Elementos adicionais do EIA 

 

Dadas as características e tipologia das infraestruturas a implementar (condutas enterradas e câmara de 
sedimentação semienterrada), parte do material resultante das escavações será posteriormente 
utilizado em aterro. 

Relativamente aos depósitos de terras sobrantes, é referido que os locais previstos para estas áreas 
ainda não foram definidos, no entanto, o EIA, faz referência a uma área de extração de saibro na zona 
limítrofe da área de estudo, que poderá constituir uma potencial área para depósito de material 
sobrante das atividades de escavação.  

Estima-se que a área total a afetar pelo projeto na fase de construção seja de 38 950 m2, sendo que 
acresce ainda a área utilizada para instalação e funcionamento dos estaleiros, de cerca de 5 300 m2, o 
que totaliza uma área total a afetar pelo projeto na fase de construção de cerca de 44 250 m2. 

Por outro lado, a área a afetar pelo projeto na fase de exploração corresponde às áreas de implantação 
do açude e albufeira, câmara de sedimentação (semienterrada), acessos prolongados e beneficiados e 
central hidroelétrica, o que totaliza cerca de 2 750 m2. 

O ponto de interligação ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) será no Posto de Corte de Alagoa de Cima, 
através de uma linha elétrica aérea, a 60 kV, que terá uma extensão de aproximadamente 6 km. A linha 
elétrica irá atravessar as freguesias de Sistelo (concelho de Arcos de Valdevez), Tangil e Merufe 
(concelho de Monção). 

O período estimado para a realização das obras é de 14 meses. 

 

5. APRECIAÇÃO DO PROJETO 

A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos 
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto. 
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No âmbito da avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação considera-se 
como fatores ambientais determinantes para a tomada de decisão a Ecologia e os Recursos Hídricos 
Superficiais, e como fatores ambientais relevantes a Socioeconomia e a Paisagem. 

Foram ainda analisados os seguintes fatores ambientais: a Geologia e Geomorfologia, Recursos Hídricos 
Subterrâneos, Qualidade do Ar, Solos e Usos do Solo, Ambiente Sonoro e Património. 

No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de 
Gestão do Território no capítulo referente ao Ordenamento do Território. 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

Caracterização da situação atual 

A caracterização geológica da área de intervenção do projeto encontra-se efetuada com base na folha 1-
D Arcos de Valdevez da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000 (SGP 1988) e respetiva Noticia 
Explicativa. 

A área de desenvolvimento do projeto decorre em granitos hercínios de duas micas de instalação sin-F3, 
sendo identificadas fácies graníticas de diferente granulometria e textura. Assim, no sector oriental da 
área em estudo, afeta à zona de implantação do açude de tomada de água, da câmara de sedimentação 
e do troço inicial da conduta de derivação aflora o granito de grão médio a grosseiro designado por 
Granito da Serra Amarela. No setor ocidental onde se desenvolve a maior extensão da conduta e a 
central hidroelétrica ocorre o granito de grão fino a médio, que corresponde ao Granito do Extremo. 

Todos os granitos intersetados exibem foliação bem marcada, pelo alinhamento de minerais com 
orientação N40W subvertical. Os referidos granitos intruem metassedimentos de idade silúrica, que 
ocorrem a montante da área de intervenção do projeto, sendo igualmente comuns os encraves deste 
tipo de rochas nos granitos. São ainda de referir a ocorrência de numerosos filões de quarto e de rochas 
aplito-pegmatíticas, bem como de rochas doleriticas. Ocorrem ainda pequenas manchas de rochas 
sedimentares de idade plistocénica, que correspondem a terraços fluviais do rio Vez, constituídas por 
calhaus de granitos e de quartzo ligados por matriz areno-argilosa. 

De referir que a cerca de 2 km a montante do local de implantação do açude e da respetiva albufeira se 
encontram cartografados depósitos glaciares correspondentes a moreias e blocos erráticos, que 
evidenciam os efeitos da glaciação Wurm no Alto Vez. 

Em termos geomorfológicos a região abrangida pelo Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo é 
montanhosa, ocorrendo em pleno maciço da Serra da Peneda, desenvolvendo-se no curso superior do 
rio Vez entre as cotas 715 m no açude e 247 m na central hidroelétrica. A região é constituída por 
relevos graníticos vigorosos, com vales encaixados de vertentes inclinadas e picos de elevada altitude.  

Os cursos de água apresentam traçado retilíneo, evidenciando forte controlo estrutural, encontrando-se 
muitas vezes associado a falhas tectónicas. A unidade geomorfológica fundamental da região é a 
superfície de aplanação terciária da serra, que assume grande relevância na zona de implantação do 
projeto e o encaixe quaternário do rio Vez, com taludes vigorosos nas vertentes, evidenciando no 
talvegue a juventude do leito do rio, marcado pela ocorrência de vários rápidos.  

Refere-se como exceção a margem esquerda do rio Vez entre as povoações de Padrão e Porta Cova, 
onde a vertente se revela menos ingreme, sendo constituída por socalcos aproveitados para agricultura 
e que constitui a paisagem típica da região. Embora já fora do perímetro de afetação considerado, 
importa referir que, mais a montante do local de implantação do projeto, onde o traçado do rio Vez de 
direção E-W inflete na direção N-S há vestígios de atividade glaciar, com ocorrência de blocos erráticos e 
moreias. 

No contexto da neotectónica, a região encontra-se afetada por tectónica quaternária, com a ocorrência 
de numerosas falhas certas e prováveis com importante componente vertical. Os alinhamentos 
principais mais persistentes apresentam direções N-S e NE-SW. Salienta-se pela proximidade da área de 
projeto as direções ENE-WSW, com importante componente vertical. A tectónica de fratura 
desempenhou um papel importante na instalação da rede hidrográfica, correspondendo os vales, na 
maioria dos casos a linhas de fratura. Esta fracturação do terreno favorece a incisão das linhas de água. 
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Do ponto de vista sismológico, segundo a carta de Isossistas de Intensidade Máxima do Instituo de 
Meteorologia a área do projeto em análise localiza-se numa zona de intensidade 7.   

Segundo o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes – RSA a área em 
estudo enquadra-se na zona sísmica D, à qual corresponde u à oefi ie teàdeàsis i idadeà àαà àdeà , . 

De acordo com a norma europeia NP ENV 1998-1-1: 2000 (Eurocódigo 8 – DNA) são expectáveis 
acelerações sísmicas máximas de 0,5 m2/s para a zona sísmica próxima e de 0,8 m2/s para ações sísmicas 
afastadas, tendo em conta um período de retorno (T) de 3000 anos.  

Não são conhecidos recursos minerais metálicos, não metálicos ou energéticos na área de instalação do 
projeto, nem esta se encontra abrangida por áreas de prospeção e pesquiza. São no entanto 
consideradas as potencialidades do Granito de Extremo (granito de duas micas de grão fino a médio) 
onde ocorre o sector ocidental da área em estudo, como rocha ornamental. Foram identificadas no 
concelho de Monção, fora do local em estudo, três pedreiras para exploração de granitos: Aradelas, Châ 
de Moura e Cernadas, encontrando-se ainda outra pedreira (Pedreira de Ladeira) em fase de 
licenciamento.  

No domínio do Património Geológico deve referir-se que embora não estejam assinalados Locais de 
Interesse Geológico (LIG) na área de intervenção do projeto, existe de facto nas suas imediações um 
Local de Interesse Geológico considerado de grande relevância nacional e internacional na categoria 
temática de Geomorfologia Glaciária, designado por Vale Glaciário do Alto Vez, encontrando-se 
proposta a sua classificação como Geossítio. O local encontra-se inventariado como Local de Interesse 
Geológico pelo ICNF. O local corresponde a uma área alargada abrangendo as brandas de Furado, 
Aveleira e Sto. António situando-se no vale do rio Vez a apenas 1 800 metros a montante do local de 
implantação do açude e respetiva albufeira. Contudo, o projeto em avaliação não interfere com o 
referido local. 

Avaliação de impactes 

A identificação e avaliação de impactes ambientais apresentadas no EIA mostram-se adequadas ao 
projeto em avaliação.  

Os principais impactes relativos aos descritores geologia e geomorfologia vão ocorrer na fase de 
construção, sendo considerados os impactes gerados nas diferentes infraestruturas que constituem o 
projeto. 

Fase de construção 

Estaleiros 

Os principais impactes associados à instalação de estaleiros estão associados à realização de 
terraplanagens, o que implica alterações na compactação dos terrenos, introduzindo alterações de 
pequena magnitude na topografia local. As terraplanagens irão potenciar a ocorrência de fenómenos de 
erosão, devido á modificação das condições de drenagem superficiais. Os estaleiros embora sendo de 
dimensão reduzida, provocam no entanto impactes na estabilidade dos taludes de escavação e de 
aterro, gerando impacte nas características geotécnicas, que se considera: negativo, direto, temporário, 
provável, local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida.    

Desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas 

As ações de desmatação destinadas à limpeza dos terrenos para a instalação das infraestruturas e para a 
criação de acessos implica destruição do coberto vegetal, provocando alterações na estabilidade dos 
terrenos e na drenagem superficial, favorecendo os fenómenos de erosão. As características geotécnicas 
serão afetadas, embora a reduzida área de intervenção permita considerar estas alterações pouco 
significativas. O impacte gerado será deste modo negativo, indireto, temporário, provável, local, de 
médio prazo, reversível, pouco significativo e de reduzida magnitude.  

Utilização de depósitos de materiais sobrantes 

Prevê-se que os depósitos de materiais sobrante tenham caráter provisório e que após a conclusão dos 
trabalhos se proceda à sua recuperação paisagística. As ações de deposição dos materiais excedentes 
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podem provocar pequenas alterações na topografia, embora muito localizáveis, podendo no entanto ser 
não negligenciáveis as alterações das características geológicas/geotécnicas. No caso da instalação da 
conduta e da câmara de sedimentação, poderá o impacte ser mais significativo uma vez que implicam 
escavação, sendo no entanto os materiais escavados utilizados nas ações de recobertura, considerando-
se assim o impacte: negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco significativo e 
de magnitude reduzida. 

Execução do Açude e dos órgãos anexos 

Os impactes associados a esta ação dizem respeito essencialmente a alterações morfológicas de escala 
reduzida introduzidas pela construção do açude, devido às escavações e aterros a realizar. Poderão 
surgir problemas de estabilidade relacionados com os taludes de escavação e aterro durante a fase de 
obra, podendo o impacte gerado nos descritores geologia e geomorfologia ser considerado: negativo, 
direto, temporário, certo, local, imediato, reversível, significativo e de magnitude reduzida. 

Execução da câmara de sedimentação 

Os impactes associados à construção da câmara de sedimentação dizem respeito a pequenas alterações 
morfológicas do local de instalação, assim como a estabilidade dos taludes necessários à fundação da 
estrutura com especial importância na alteração das características geotécnicas potenciando impacte 
negativo, direto, temporário, certo, local, imediato, reversível, pouco significativo e de magnitude 
reduzida. 

Execução do circuito hidráulico – conduta 

O circuito hidráulico com cerca de 5 km é constituído por uma conduta enterrada, sendo necessário 
recorrer a desmonte parcial dos maciços rochosos existentes no local. Para a realização deste trabalho 
será necessário recorrer ao desmonte de afloramentos rochosos com a utilização de explosivos. Os 
potenciais impactes estão associados à estabilidade dos taludes de escavação que serão provisórios, já 
que permanecerão pouco tempo abertos. A instalação do circuito dependerá das condições geológico-
geotécnicas do maciço rochoso, pelo que carece de estudo adequado do local da obra, sendo o impacte 
potencial gerado de caracter provisório, direto, temporário, provável, local, imediato, reversível, 
significativo e de magnitude reduzida.  

Execução da central e da área envolvente 

A central será implantada na margem direita do rio Vez e irá ocupar uma área de 500 m2. Grande parte 
do edifício será enterrado, sendo necessário um significativo volume de escavação e consequente 
criação de taludes. A estabilidade dos taludes dependerá das características geotécnicas do maciço de 
fundação, bem como da geometria dos taludes a realizar. A necessidade de estudo geológico-geotécnico 
remete para elementos definidos na fase de projeto de execução. A avaliação preliminar permite 
contudo classificar o impacte como negativo, direto, temporário, provável, local, imediato, reversível, 
significativo e de magnitude reduzida. 

Execução de novos acessos e beneficiação de acessos existentes 

O maior impacte associado à construção dos acessos definitivos do projeto, que funcionarão como 
acessos de obra na fase de construção, resulta principalmente da construção e beneficiação do acesso à 
central elétrica. Sendo a encosta declivosa os taludes resultantes da escavação poderão atingir alturas 
significativas, dependendo a sua estabilidade da sua geometria e das características geotécnicas do 
maciço. No caso do acesso ao açude e câmara de sedimentação, este será feito a partir de um acesso 
existente, que para tal será beneficiado, apenas para que seja possível aceder com viatura todo o 
terreno, reduzindo assim a possibilidade de maior intervenção humana. As modificações introduzidas 
geram impacte negativo, direto, temporário, provável, local, imediato, reversível, pouco significativo e 
de reduzida magnitude. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração não são previsíveis impactes gerados pela presença e exploração do 
aproveitamento hidroelétrico, nem pela manutenção das infraestruturas do aproveitamento, estando 
apenas previstos impactes causados pela presença, utilização e manutenção dos acessos, gerando 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 2623                                                                                                                                                                            Pág. 10 
Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo   
 

impacte positivo na estabilidade geotécnica dos taludes de escavação, produzindo impacte positivo, 
direto, temporário, certo, local, de médio prazo, reversível, pouco significativo e de magnitude reduzida.  

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

O EIA refere o Plano da Bacia Hidrográfica do Lima, no entanto, este plano já foi substituído pelo Plano 
de Gestão da Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) 2009-2015, publicado no Diário da Republica, 
1ºSérie, nº58 em 22 de março de 2013, através da RCM nº16-H/2013. 

Mais se informa que neste Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH) está prevista a construção 
desteà e p ee di e to:à Prevê-se ainda a instalação de novos aproveitamentos hidroelétricos, 
designadamente de Sistelo e de Laranjeira que se encontram em fase de licenciamento, bem como de 
outros através do lançamento de concursos de concessão. No seu conjunto, apresentam uma potência 
de cerca de 30 MW.  (página 42 da Parte 2 – Caracterização e diagnóstico da região hidrográfica, do 
Relatório Base). 

5.2.1. Recursos Hídricos Superficiais 

Caracterização da situação atual 

O Aproveitamento Hidroelétrico do de Sistelo localiza-se na bacia hidrográfica do rio Vez, afluente da 
margem direita do rio Lima. Para além do rio Vez não é afetada diretamente por este empreendimento, 
outra massa de água. 

As caraterísticas hidrológicas apresentadas têm por base os registos dos postos udométricos de Bouçã 
dos Homens (2H/01), Fonte Boa (1H/03) e Tibo Gavieira (2H/05) com 30 registos, e das estações 
hidrométricas de Pontilhão de Celeiros (02G/01) e Ameijoeira (2L/01), no rio Vez e no rio Castro 
Laboreiro, respetivamente, dado não existirem registos hidrométricos suficientemente longos na seção 
do projeto.  

Face aos resultados apresentados, e atendendo à incerteza associada a este tipo de fenómenos, 
estimou-se um escoamento medio anual na bacia do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo de 
2 200 mm, a que corresponde a afluência media anual de 46,2 hm3 e o caudal modular de 1,465 m3/s. 

No que diz respeito aos usos de água identificados, o EIA apresenta alguma informação relativa a 
utilizações existentes, na área em estudo, e potencialmente afetadas pelo projeto, tendo sido 
posteriormente completada no âmbito dos pedidos de elementos adicionais. 

É referido que na área de estudo, não existem captações de água para abastecimento público, sendo a 
rega o principal uso da água. Para a identificação desses usos recorreram a informação disponibilizada 
pela DRAP-N e foi efetuado um reconhecimento local da área de estudo. 

Assim, o EIA refere que os caudais utilizados para rega são derivados de várias corgas existentes na 
margem esquerda, nascentes, na margem oposta, e que apenas a levada de Porta Cova utiliza água do 
rio Vez. Existe ainda na área de estudo o regadio da Ponte Nova da Macieira e o regadio da Levada de 
Pardelhas, no entanto, pela sua localização parece não existir interferência com o projeto.  

É apresentada no EIA, uma mancha regada pela levada de Sto. António que embora se encontre fora da 
área em estudo não se entende onde é realizada a captação de água e se poderá ter interferência nas 
afluências à seção do açude.  

O EIA apenas dá relevância na área em estudo à Levada de Porta Cova, localizada a jusante da seção do 
açude do aproveitamento hidroelétrico. A secção da levada varia entre troços de meia manilha DN 400 e 
DN500, tendo sido estimado na secção mais desfavorável uma capacidade e vazão de 40 l/s, tem cerca 
de 2 km de extensão e só é utilizada nos meses de Verão. Para além desta levada refere também a 
localização de um moinho, a montante da central, que se encontra desativado, mas que se encontra 
num razoável estado de conservação. Por esta razão optou-se por reservar um caudal de 30 l/s para 
uma eventual reativação do moinho. 

Assim sendo foram apresentados a distribuição dos caudais reservados ao longo do ano de forma, a 
garantir estas duas utilizações: 30 l/s entre outubro e junho e 70 l/s para julho, agosto e setembro. 
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No que diz respeito à qualidade da água, a caracterização da situação de referência, foi efetuada 
recorrendo a informação proveniente de diferentes fontes bibliográficas. Foi igualmente efetuada uma 
caracterização geral da qualidade da água da região hidrográfica onde se insere a área de estudo – 
Região Hidrográfica do Minho e Lima (RH1) – através da consulta do Relatório do Estado das Massas de 
Água (ReQual), elaborado pela Administração da Região Hidrográfica do Norte (ARH-Norte) em 2009. 

Neste ponto será de salientar que o PGRH 2009-2015, disponível no site da APA, contém informação 
mais atualizada sobre o estado das massas de água, pelo que se recomenda a sua consulta.  

Foi realizada uma caracterização dos ecossistemas aquáticos enquadrada na DQA bastante exaustiva, 
tendo sido realizadas campanhas de amostragem para os elementos biológicos macrófitos, 
macroinvertebrados e fauna piscícola. Verificou-se que estão em falta alguns elementos de qualidade, 
nomeadamente os fitobentos e os físico-químicos de suporte. 

Avaliação de impactes 

Na fase de construção, os principais impactes negativos estão relacionados com o transporte sólido, 
sedimentação ou erosão, como as obras no leito do rio, movimentação de terras e desmatação.  

Na fase de construção o EIA considerou que os impactes negativos podem resultar das seguintes ações: 
instalação e utilização do estaleiro, desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação 
das infraestruturas, utilização de depósitos de materiais sobrantes, execução do açude e dos órgãos 
anexos, execução da camara de sedimentação, execução do circuito hidráulico (conduta adutora e 
forçada), execução da central e área envolvente; execução dos novos acessos e beneficiação dos acessos 
existentes. 

A avaliação efetuada é essencialmente qualitativa, mas particularizada por componente do projeto. As 
ações previstas serão responsáveis por um aumento da erosão com consequente aumento da turvação, 
aumento do material sólido/sedimentos arrastados pelo escoamento superficial que vão alterar a 
qualidade da água. A qualidade das águas superficiais ainda poderá ser afetada pela descarga acidental 
de efluentes domésticos e industriais. Refere ainda que a utilização de maquinaria pesada poderá 
contribuir para uma maior compactação dos solos, situação que em períodos de intensa precipitação, 
poderá aumentar o escoamento superficial. 

Tendo em conta que estas ações serão circunscritas ao troço do rio onde será construído as 
infraestruturas e face às medidas de minimização que podem ser implementadas, prevê-se que 
globalmente o impacte resultante desta fase de obra seja negativo, direto, temporário, provável, local, 
imediato, reversível, pouco significativo (significativo relativamente à construção do açude) e reduzido. 

No entanto, considera-se que a significância destes impactes irá também depender do cronograma da 
obra, pelo que estas ações devem ser realizadas preferencialmente no período de estiagem. 

Na fase de exploração considera-se que os impactes negativos podem resultar das seguintes ações: 
presença e exploração do aproveitamento hidroelétrico, manutenção das infraestruturas do 
aproveitamento hidroelétrico e presença, utilização e manutenção dos acessos e alteração do regime de 
caudais do rio Vez. 

Estes impactes estão quase todos associados ao efeito barreira imposto pela presença do açude, 
passando o troço de montante a apresentar características lênticas e o de jusante a ter um caudal 
dependente das condições de exploração da albufeira criada. No entanto, tem efeito positivo o 
aumento ligeiro da disponibilidade de água. 

Na zona da central os principais impactes decorrem da descarga dos caudais turbinados, que provocam 
alterações bruscas de caudal no troço a jusante da restituição. 

Relativamente à determinação do regime de caudais ecológicos, o EIA considerou a aplicação do 
método do INAG, DSP, 2003, obtendo o mesmo a partir de características das curvas de duração 
mensais da estação hidrométrica de Pontilhão de Celeiros, sendo, todavia, apontadas algumas falhas ou 
imprecisões nos resultados obtidos na análise efetuada. 

O estudo refere ter-seà optadoà po à defi i à oà audalà e ológi oà o oà se doà à %à doà audalà odula à
e sal,à o àu à í i oàdeà %àdoà audalà odula àa ualà Q odà= , à /s .àCo tudo,àoà egi eàdeà

caudais ecológicos deverá representar entre 15 e 20% do escoamento médio anual, e nunca abaixo de 
10%, valores considerados aceitáveis numa estratégia de ajustamento progressivo, tal como foi definido 
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no Plano Nacional da Água (PNA), em que os resultados da monitorização permitirão ajustar os valores 
de caudal inicialmente estimados, no sentido de se atingir os objetivos ambientais estabelecidos para a 
linha de água, ou seja o bom potencial ecológico. 

Dadas as lacunas apontadas aos resultados obtidos pelo método selecionado no estudo, método do 
INAG, DSP, 2003, deveria ter sido considerada a aplicação de um método alternativo, e.g. o método do 
perímetro molhado, ou outro que fosse adequado às características ecológicas do curso de água em 
questão.  

Assim, o regime de caudais ecológico deve ser aferido com base na aplicação da Metodologia 
Incremental (Instream Flow Incremental Methodology, IFIM), que deverá considerar os seguintes 
aspetos: 

 seleção dos troços de rio com base na avaliação do River Habitat Survey (RHS); 

 realização de pelo menos 3 campanhas de amostragem/ano: na Primavera (fevereiro a março, 
época de reprodução), no Verão (stress hídrico) e no Outono (recolonização/migração); 

 seleção de troços característicos dos diferentes mesohabitat presentes no troço do rio Vez em 
causa; 

 seleção das espécies alvo (elementos biológicos: peixes e/ou macroinvertebrados bentónicos) 
tendo em conta, designadamente, o seu interesse conservacionista; 

 simulação do habitat físico com base no método PHABSIM (Physical Habitat Simulation); 

 ponderação dos critérios de regime de caudais ecológicos com base nas curvas SPU obtidas 
para cada uma das 3 épocas de amostragem a considerar. 

Cabe ainda referir que a definição de um regime de caudal ecológico eficaz deve permitir atingir e/ou 
garantir os objetivos de conservação do ecossistema fluvial estabelecidos para o curso de água afetado 
pelo aproveitamento hidroelétrico em causa. Estes objetivos só poderão ser garantidos através de uma 
adequada monitorização que permita adotar uma estratégia de ajustamento progressivo, podendo 
introduzir-se alterações ao regime de caudais previamente estabelecido, em conformidade com a 
resposta dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos ao novo regime hidrológico. No âmbito da 
monitorização dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, a avaliação do regime de caudais ecológicos 
deverá considerar a aplicação da Metodologia Incremental (IFIM). 

Assim, prevê-se que globalmente o impacte resultante nos recursos hídricos superficiais seja negativo, 
direto, temporário (certo relativamente à presença do aproveitamento hidroelétrico e à alteração do 
regime de caudais do rio Vez), provável, local, imediato, reversível, pouco significativo (significativo 
relativamente à alteração do regime de caudais a jusante do açude) e reduzido. 

5.2.2. Recursos hídricos subterrâneos 

Caracterização da situação atual 

No que diz respeito aos recursos hídricos subterrâneos a informação apresentada é abordada de uma 
forma muito generalista, tendo sido proposto no Aditamento ao EIA que a avaliação mais 
pormenorizada deste fator ambiental fosse avaliada numa fase posterior, designadamente em RECAPE. 

O Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo localiza-se sobre as rochas eruptivas que definem a Serra da 
Peneda, as quais se enquadram em termos hidrogeológicos na designada Unidade do Maciço Antigo.  

Nesta região as águas subterrâneas encontram-se, armazenadas e circulam nos horizontes de alteração 
mais próximo da superfície e, em profundidade, a circulação dá-se através de fraturas (sejam falhas ou 
não). Nestas litologias as captações mais comuns são as minas (furos horizontais) e os poços de grande 
diâmetro, embora estes tipos de captações tenham vindo a ser gradualmente substituídos por furos 
verticais mais profundos. 

No que diz respeito à caraterização dos usos o EIA refere que foi realizada a inventariação de pontos de 
água existentes com base na identificação em orto-fotomapas (escala 1:10 000), nas cartas militares 
(escala 1:25 000), em trabalho de campo e recorrendo às bases de dados disponíveis no SNIRH. 
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Na área de estudo e sua envolvente foram identificados diversos pontos de água como depósitos de 
água, cisternas, furos e azenhas, no entanto, o EIA considera que estes pontos de água sejam de 
iniciativa individual, na sua maioria destinados a rega. No Aditamento ao EIA é referido que na 
inventariação destas captações foram recolhidos elementos bibliográficos, contactadas entidades 
públicas com responsabilidade na gestão dos recursos hídricos subterrâneos e efetuadas visitas de 
reconhecimento ao local.  

Avaliação de impactes 

No que diz respeito a este descritor o EIA prevê que para as fases de construção e exploração os 
impactes sobre este fator ambiental serão nulos. 

5.3. ECOLOGIA 

Caracterização da situação atual 

O Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo insere-se no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Peneda-
Gerês (PTCON0001), Zona de Proteção Especial (ZPE) das Serras do Gerês (PTZPE 0002), Áreas 
Importantes para as Aves e Biodiversidade (IBA - Important Bird and Biodiversity Areas), e nas 
proximidades do Parque Nacional da Peneda-Gerês. 

Na área em estudo, assinala-se a presença confirmada de oito habitats naturais do Anexo I da Diretiva 
Comunitária Habitats, dois dos quais considerados prioritários (assinalados com *) para a conservação: 
4030 (urzais-tojais mesofíticos), 5230* (louriçais), 6510 (prados semi- atu aisà ouà la ei os ,à 8 à
(afloramentos rochosos com vegetação rupícola), 8230 (vegetação pioneira de solos esqueléticos), 9160 
(carvalhais de solos mesotróficos com aveleiras), 91E0* (galerias ripícolas arbóreas de amieiros e 
salgueiros) e 9230 (carvalhais de encosta). 

Para a flora e vegetação, assinala-se também a presença de espécies protegidas ao abrigo da RN2000 e 
espécies RELAPE, nomeadamente, o feto-do-botão Woodwardia radicans (Anexo II eàIV;à E àpe igoàdeà
exti ção ,ào sobreiro Quercus suber (DL 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo DL 155/2004 de 30 de 
Junho), o azevinho Ilex aquifolium (DL 423/89 de 4 de Dezembro), Scrophularia herminii (Anexo V; 
endemismo do NWà i i oà eà Vul e vel ,à o Narciso Narcissus bulbocodium (Anexo V), gilbardeira 
Ruscus aculeatus (Anexo V), Silene acutifolia (endemismo Galaico-CN Lusitano), Vaccinium myrtillus 
Ra a ), os endemismos ibéricos: Saxifraga lepismigena Planellas, a Saxifraga spathularis 

( Vul e vel ,àLuzula sylvatica Vul e vel ,àLinaria saxatilis, Galium broterianum, entre outros. 

Relativamente à fauna, há a registar de entre o conjunto alargado de espécies, a Toupeira de água 
(Galemys pyrenaicus), o Lobo (Canis lupus signatus), a Salamandra-dourada (Chioglossa lusitanica), a 
Cobra-lisa-europeia (Coronella austriaca), a Víbora-cornuda (Vipera latastei) e a Víbora de Seoane 
(Vipera seoanei). Destas espécies, a Toupeira de água, a Salamandra-dourada, a Cobra-lisa-europeia e a 
Víbora- o udaàpossue àoàestatutoàdeà Vul e vel ,àeào Lobo e a Víbora de Seoane possuem o estatuto 
deà E à pe igoà deà exti ção à eà são espécies prioritárias da RN2000 (Decreto-Lei 140/99, Anexo B-IV- 
espécies animais e vegetais de interesse comunitário que exigem uma proteção rigorosa. 

No que se refere a Invertebrados, destaca-se a presença da população do gastrópode Geomalacus 
maculosus que ocupa as margens do rio Vez e que pertence aos Anexos BII e BIV (Decreto-Lei 
140/99:BII-espécies animais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 
especiais de conservação, BIV – espécies animais de interesse comunitário que exigem uma proteção 
rigorosa). 

Relativamente ao lobo, e de acordo com o referido no EIA, a população lupina que ocorre na área de 
influência do Parque Nacional da Peneda-Gerês revela-se de grande importância a nível nacional, pois 
além de albergar cerca de 35% dos grupos familiares de lobos existentes em Portugal, apresenta 
alcateias a sobreviver em condições ecológicas adequadas (habitat, recursos tróficos, etc.). 

Mais especificamente, o Núcleo lupino da Peneda-Gerês é constituído pelas alcateias que habitam as 
serras fronteiriças que formam o Parque Nacional da Peneda-Gerês – alcateias do Laboreiro, Peneda, 
Vez, Soajo, Amarela, Vila Verde, Gerês, Pitões e Cabreira (Álvares, 1999; Álvares et al. 2000; Pimenta et 
al. 2005).  
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Destas alcateias referidas, na área de estudo está confirmada a presença da alcateia do Vez, enquanto 
as do Soajo e Bulhosa estão na sua envolvente. Segundo o EIA, trata-se de um núcleo estável e constitui 
uma fonte de animais dispersantes, sendo esta uma das melhores áreas em Portugal para a ocorrência 
de lobo, como atestam as altas densidades (das densidades mais altas que se conhecem na Europa: 5 
lobos/100 km2) deste predador (Álvares, 1999; Álvares et al. 2000) e os elevados efetivos das alcateias, 
como tem vindo a ser confirmado nos últimos anos na alcateia do rio Vez. 

Outra espécie que importa referir, é a Toupeira de água (Galemys pyrenaicus), com estatuto de 
Vul e vel .à “egu doà oà EIá,à e o a não exista informação populacional detalhada para a área de 

estudo ou para outros locais do rio Vez (Queiroz et al. (1998)), todo o curso do rio Vez até à sua 
confluência com o rio Lima, em associação com uma série de outros locais da bacia, é considerado como 
um Sítio de Importância para a Conservação da toupeira de água SIC-Galemys. 

Relativamente à fauna piscícola, verifica-se a presença da Enguia (Anguilla anguilla ,à esp ieà E à
pe igo .àáàbacia hidrográfica do rio Vez foi considerada como área de habitat natural da espécie, pelo 
que esta bacia foi integrada no Plano de Gestão Português da Enguia, nos termos do Regulamento CE nº 
1100/2007 do Conselho, de 8 de setembro). 

No que se refere à avifauna, destacam-se as espécies do anexo A-I, com estatuto E àPe igo , o Circus 
pygargus Águia-caçadeira, Aquila chrysaetos Águia-real, e Hieraaetus fasciatus Águia-perdigueira; com 
estatuto C iti a e teà e à Pe igo à a Circus cyaneus Tartaranhão-cinzento e estatuto Vul e vel , a 
Accipiter gentilis Açor, Falco subbuteo Ógea e Falco peregrinus Falcão-peregrino. 

Avaliação de impactes 

Fase de construção 

Atendendo à tipologia do projeto, para a fase de construção, foram consideradas as seguintes ações 
como as principais originadoras de impactes: 

 Estaleiro principal, com uma área de cerca de 5 300 m2 

 Áreas de depósito de materiais sobrantes 

 Execução do açude e órgão de captação de água 

 Execução da câmara de sedimentação 

 Execução do circuito hidráulico (conduta) 

 Execução de novos acessos e beneficiação de acessos existentes 

 Construção da central e subestação 

 Implantação da linha elétrica aérea 

Flora, vegetação e habitats 

Os impactes sobre a flora e vegetação resultam da perda de elementos, devido às ações de desmatação 
e corte de vegetação, limpeza e remoção da camada do solo superficial, nas áreas de instalação do 
estaleiro, na execução da câmara de sedimentação, na execução do circuito hidráulico (conduta), na 
execução de novos acessos e beneficiação de acessos existentes, e na área atravessada pelo traçado da 
linha elétrica onde serão implantados os apoios. 

O EIA considerado pouco significativo o impacte negativo da construção da central hidroelétrica, da 
subestação e do novo troço do caminho de acesso a estas infraestruturas. No entanto, uma vez que se 
trata de uma área que apresenta uma encosta com grande declividade e com riscos de erosão 
associados, acrescendo ainda a presença de valores naturais relevantes, designadamente a presença de 
espécies da flora RELAPE, e habitats protegidos, considera-se que os impactes negativos serão 
significativos e não minimizáveis uma vez que não são apresentadas alternativas de localização para 
estas infraestruturas. 

O mesmo acontece para o troço de caminho de ligação entre o açude/órgãos anexos e a câmara de 
sedimentação, que apesar de pouco extenso (300 m), a modelação de uma plataforma de 3 m de 
largura, numa situação de declividade e proximidade ao leito e margem adjacente do rio, fazem prever 
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um impacte negativo e significativo sobre a morfologia da margem e sobre a vegetação ribeirinha e 
ripícola. 

Fauna 

Sobre a Herptofauna, o EIA prevê impactes negativos significativos relacionados principalmente com a 
construção do açude e órgãos anexos e a construção do circuito hidráulico. Os impactes previstos estão 
relacio adosà o àpe daàdeàha itatsà por destruição de manchas de habitat aquático e ribeirinho nas 
easàdoàaçudeàaà o st ui à eàaà i u da àpelaàal ufei a ,à o talidadeàpo àat opela e to,à pe tu açãoà

em resultado do incremento da atividade a t ópi a à eà eduçãoà daà o e tividade entre os habitats 
existentes ,à aà o strução do circuito hidráulico. Os impactes foram assim avaliados, adequadamente, 
como impactes negativos, significativos, sendo permanentes e irreversíveis no caso da construção do 
açude e albufeira, e, temporários e reversíveis na implantação da conduta. 

Relativamente à avifauna e mamofauna, o EIA prevê, impactes negativos significativos e que os 
principais impactes negativos estão relacionados com a execução do açude e órgãos anexos, acessos e 
também com a construção de todo o circuito hidráulico e linha elétrica. A construção destas 
infraestruturas vai provocar perda de habitats e alterações no comportamento das espécies sensíveis, 
nomeadamente o lobo ibérico, por aumento da perturbação antrópica. 

Referem-se, como exemplo de espécies que serão diretamente afetadas, nesta fase: 

i) a toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus, VU, BII e BIV), a lontra (Lutra lutra, BII e BIV), o 
morcego-negro (Barbastella barbastellus, BII e BIV) o morcego-de-ferradura-pequeno 
(Rhinolophus hipposideros, VU, BII e BIV), morcego-de-ferradura-mediterrânico 
(Rhinolophus euryale, CR; BII e BIV), no habitat aquático e ribeirinho;  

ii) o lobo (Canis lupus, EN, espécie prioritária, BII* e BIV), a marta (Martes martes, BV) e o gato-
bravo (Felis silvestres, VU; BIV), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus 
ferrumequinum, VU, BII e BIV), e o morcego-rato-grande (Myotis myotis, VU, BII e BIV), nas 
zonas de matos e arborizadas; 

iii) as espécies da avifauna: Milhafre-preto (Milvus migrans, A-I), associado indiferenciadamente 
aos diversos biótopos, o Tartaranhão-cinzento (Circus cyaneus, CR/VU; AI), associado aos 
biótopos agrícolas e matos, a Águia-real (Aquila chrysaetos, EN e AI), em zonas arborizadas, 
agrícolas e rochosas, e a Águia-perdigueira (espécie prioritária Hieraaetus fasciatus, EN; 
A*I, que surge associada a zonas arborizadas e a afloramentos rochosos. 

Dos impactes sobre estas espécies, destaca-se, pela sua importância em termos de conservação, e por 
ser uma espécie sensível à perturbação e presença humana, os impactes negativos significativos sobre o 
lobo (Canis lupus) na fase de construção. 

Assim, prevê-se que ocorram impactes negativos significativos, permanentes e irreversíveis na fase de 
construção do açude e da linha elétrica e temporários e reversíveis na construção do circuito hidráulico. 

A afetação do estado ecológico, na fase de construção, irá ocorrer através das ações de desmatação e 
decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas e na construção do próprio 
açude e órgãos anexos. Os impactes previstos estão relacionados com a supressão da vegetação 
ribeirinha existente na zona do açude e albufeira e com o aumento da turvação da água nesse troço do 
ioàVez,à ueà E àte osàdoàestadoàe ológi o,à oàt oçoàe à uestãoàdeve ào o e àu àde s i oà aà

classificação dos elementos hidromorfológicos de suporte e de alguns dos elementos de qualidade 
biológica, particula e teà osà a ófitos àeàpode  afetar as espécies piscícolas mais sensíveis, como é 
o caso da Truta-de-rio (Salmo trutta fario). Consideram-se que esses impactes serão negativos, 
significativos, temporários no que se refere à turvação e permanente na eliminação da vegetação.  

Fase de exploração 

Flora, vegetação e habitats 

Segundo o EIA, na fase de exploração, podem ocorrer impactes relacionados com o aparecimento, nas 
zonas que circundam o projeto, de alguns taxa invasores estranhos a este espaço, que desempenham o 
papel de espécies colonizadoras e que irão implicar alterações pontuais na composição florística. 
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Assim, irão ocorrer provavelmente impactes sobre as comunidades vegetais presentes, devido ao efeito 
de competição que se verifica nas zonas afetadas pela obra, e que é motivado pelas espécies estranhas 
que entretanto se vierem a instalar. 

Esta é uma questão de grande relevância no atual contexto de expansão da invasão biológica, 
frequentemente associada precisamente à mobilização de solos, para urbanização e construção de 
infraestruturas. 

A elevada probabilidade de esta situação ocorrer constitui só por si um risco gravoso, numa área que 
mantém ai daà íveisàdeà i teg idadeà uitoà o s,àpeloà ueàseà o side aà ueàoà i pa teàdaà p ese çaàeà
explo açãoàdoàap oveita e toàhid oel t i o ,à ãoà àpou oàsig ifi ativo,à o fo eàavaliadoà oàEIá,à asà
sim um impacte negativo significativo, certo, médio prazo, e com muitas dúvidas quanto à sua 
reversibilidade. 

Fauna  

A alteração do regime de caudais verificada a montante e a jusante do açude será uma consequência da 
entrada em funcionamento do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo e da presença do açude. O 
açude irá constituir uma barreira ao sistema natural de escoamento, originando a montante a criação de 
uma albufeira e a jusante uma alteração do regime hidrológico do rio. 

O EIA considera que, as alterações, para além de localizadas, serão pouco relevantes tendo em conta a 
altura muito reduzida do açude; o seu funcionamento a fio-de-água (com reduzidos tempos de 
retenção); e os reduzidos níveis de nutrientes existentes na zona (garantindo a manutenção de 
condições de oligotrofia na massa de água). 

O EIA refere ai daà ueà  embora se perspetive a redução do score de alguns dos índices – i.e., critérios 
de avaliação de qualidade ecológica publicados pela Autoridade Nacional da Água (INAG, 2009) – na 
zona da albufeira, não é expectável que Estado Ecológico da massa de água decresça abaixo da Classe 
Bom, assegurando que são cumpridos os objetivos estabelecidos legalmente para a generalidade das 
massas de água portuguesas. Refere-se ainda que a ictiofauna deverá ser a comunidade que, à escala 
espacial analisada, responderá de forma mais direta à pressão hidromorfológica resultante da redução 
(embora não muito expressiva) do habitat dispo ívelà oàt oçoà egula izado . 

ápesa àdaàavaliaçãoàdoài pa teà pou oàsig ifi ativo ,àé reconhecida no EIA a perda de qualidade, quer 
em termos de qualidade da água, quer em termos de habitat, para a ictiofauna.  

Por outro lado, nesta tipologia de projeto, outro impacte sobre a comunidade piscícola está relacionado 
com o efeito barreira que a implantação de um açude provoca à livre circulação de espécies 
dependentes do meio aquático. 

De acordo com o referido no EIA, apesar de se poder considerar que o efeito de barreira provocado 
pelo açude a construir no rio Vez sobre a comunidade piscícola não seja muito significativo (já que as 
espécies potamódromas não ocorrem para montante da zona de implantação do açude e o açude tem 
apenas 2 m de altura), este efeito é negativo e pode ter algum significado na população de truta-de-rio. 
De salientar que àOà ioàVezàap ese taàu àelevadoàvalo àpes uei o,àdada, nomeadamente, a presença 
de uma boa população de truta-de-rio (i.e. abundante e com uma razoável estrutura de dimensão), 
espécie valorizada na pesca de recreio e desportiva. O valor pesqueiro do rio é reconhecido, aliás, 
através da existência da Zona de Pesca Reservada do rio Vez (Portaria nº 105/2001, de 29 de Janeiro) 
… .à Oà valo à deà o se vação/pat i o ialà daà o u idadeà pis í olaà doà ioà Vezà podeà se à o side adoà

moderado, ao apresentar associações piscícolas dominadas por espécies nativas não ameaçadas e com 
considerável eaàdeàdist i uiçãoài i a.  

Refere-se que a migração da truta-de-rio ocorre entre novembro e fevereiro, na época em que os 
caudais serão naturalmente mais elevados, o que associado à reduzida dimensão do açude limitará o 
efeito barreira deste último sobre a deslocação desta espécie piscícola.  

No entanto, este impacte negativo e significativo, apenas pode ser minimizado com a construção de um 
sistema de transposição do açude pela ictiofauna eficaz, e adaptado para a truta-de-rio, a espécie 
dominante no local de implantação do açude. O EIA considera que este impacte será significativo se não 
for construído o referido sistema de transposição. 
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Relativamente à enguia-europeia (Anguilla anguilla), taxaà o à oà estatutoà deà E à Pe igo , o EIA 
considera que a e guia-eu opeiaà àu aàesp ieà f e ue teàe àtodaàaà a iaàhid og fi aàdoà ioàVez. ,à
pelo que, embora desconhecendo-se a significância dos impactes da construção e exploração do 
aproveitamento hidroelétrico, pois o EIA não apresenta qualquer avaliação do impacte sobre esta 
espécie, sabe-se que será sempre negativo e significativo, na medida em que se prevê alguma 
detioração/abaixamento de alguns dos valores/métricas referentes ao estado ecológico do rio. 

Considera-se que, pelo facto de o rio Vez ser um dos afluentes mais importantes do rio Lima, mantido 
com regime natural e em bom estado ecológico, as consequências da implantação de um açude, mesmo 
que de pequenas dimensões, num rio nesta situação tornam os impactes negativos mais significativos.  

Acresce ainda os significativos níveis de infraestruturação da bacia hidrográfica do rio Lima, em que se 
destaca a grande barragem de Lindoso e Touvedo, dentro do território do Parque nacional da Peneda 
Gerês. 

No que se refere à espécie prioritária Canis lupus (lobo ibérico), de que se destaca a presença da 
Alcateia do Vez na área de intervenção direta do projeto, preveem-se impactes negativos e significativos 
a muito significativos sobre a espécie, uma vez que a presença do projeto poderá implicar o 
afastamento do lobo dessa área. Esta afetação deve-se principalmente à melhoria do acesso ao local de 
implantação do açude e câmara de sedimentação, cumulativamente com a melhoria das acessibilidades 
já introduzidas aquando da construção do Parque Eólico de Santo António. O EIA prevê como medida de 
minimização garantir a reposição das condições (más) atuais do acesso. Contudo considera-se, que a 
expectativa de melhoria das infraestruturas viárias decorre naturalmente, deste tipo de contextos, e 
que a implementação de medidas de condicionamento de afluxos de cargas humanas e de veículos 
motorizados – medida de minimização proposta para a fauna em geral - não sendo dependentes da 
vontade e compromisso exclusivos do promotor, são difíceis de implementar e manter porque 
obviamente dependente da vontade de terceiros – a população residente e os visitantes dos territórios.  

Relativamente à linha elétrica aérea, e de acordo com o expresso no EIA, do ponto de vista ecológico a 
comunidade que será certamente mais afetada será a avifaunística, as linhas elétricas apresentam-se 
com reconhecido, e relevante, impacte sobre a avifauna, particularmente em resultado de fenómenos 
de mortalidade resultante de eletrocussão e mortalidade/ferimentos devido a colisões com os cabos, 
nomeadamente o grupo das aves de rapina e planadoras. 

Tendo por base as listagens de Neves et al. (2005) e Birdlife Internacional (2003) bem como o elenco 
faunístico da área em estudo, as Famílias potencialmente mais afetadas poderão ser os Accipitridae, 
Columbidae, Corvidae, Falconidae e Strigiformes. De acordo ainda com o Aditamento ao EIA, foi 
a alisadaàaà a tog afiaàdeà Á eaà lassifi adaà o oàC íti aàpa aàRapi as ,àp oduzidaàpeloàICNF,àte do-se 
verificado que ocorre uma interceção na zona Sul com a área em estudo – numa extensão de cerca 0,7 
km, onde é considerado que para as aves de rapina é uma Zona Crítica (INCF, 2010) face a situações de 
eletrocussão. Prevê-se assim, um impacte significativo, a muito significativo, da presença e exploração 
da linha elétrica aérea, sobre as comunidades avifaunísticas, que ocorrem na zona de implantação desta 
infraestrutura. 

Considera-se contudo, que os valores naturais em presença requeriam uma avaliação de impactes mais 
detalhada e rigorosa, nomeadamente, sobre a população do lobo ibérico, atendendo à concentração de 
alcateias e à presença na área do projeto da alcateia do Vez – focada nos impactes das acessibilidades 
inclusive os cumulativos com as acessibilidades do Parque Eólico de Santo António - e sobre a população 
de aves, atendendo ao facto de estarmos numa ZPE e IBAN – muito focada nos impactes da presença de 
mais uma linha elétrica aérea de alta tensão.  

Assim face às características da área, nomeadamente aos valores naturais em presença, considera-se 
que a implantação do aproveitamento hidroelétrico não visa a melhoria das condições de manutenção 
em estado favorável de conservação dos habitats e espécies em presença, antes contribui para a sua 
degradação, gerando impactes negativos significativos a muito significativos que não são compatíveis 
com os objetivos que levaram à classificação desta área como SIC Peneda Gerês e ZPE Serra do Gerês, da 
Rede Natura 2000. 
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5.4. SOLOS E USO DO SOLO 

Caracterização da situação atual 

Na área de implantação do aproveitamento hidroelétrico os solos dominantes são os cambissolos 
húmicos, associados a rochas graníticas. São solos incipientes, derivados de rochas consolidadas e 
correspondentes a áreas de erosão elevada. 

Segundo o EIA, as potencialidades agrícolas destes solos são, de um modo geral, baixas, o que leva a que 
estes sejam suscetíveis de utilização predominantemente florestal. No entanto, nas áreas de menor 
declive, como no caso das margens do rio Vez na proximidade da povoação do Sistelo, predomina o uso 
agrícola, onde os solos apresentam uma fertilidade superior, como nas proximidades do local de 
implantação da central. Neste caso, os solos estão integrados em áreas de Reserva Agrícola Nacional 
(RAN), apresentando uma elevada capacidade de produção agrícola. 

No que se refere ao uso do solo, o EIA baseou-se nos Ortofotomapas de 2004/2005 do Instituto 
Geográfico do Exército (IGeoE) e da realização de trabalho de campo em 2011. 

O EIA menciona que foram identificados, para a área de implementação do projeto, os seguintes usos 
do solo, discriminados em função das infraestruturas: 

 Açude e albufeira: matos, linhas de água e vegetação ribeirinha, bem como de uma mancha de 
menor dimensão de povoamento florestal misto; 

 Câmara de sedimentação: matos; 

 Conduta: floresta de coníferas, povoamentos de pinheiro bravo, povoamento de pinheiro da 
escócia, povoamento florestal misto, prado, matos, áreas urbanas*, linhas de água e vegetação 
ribeirinha; 

 Central: povoamento florestal misto e prado;  

 Acessos: povoamento florestal misto, matos e áreas urbanas*. 

* Entende-se que as áreas acima referidas como urbanas correspondem na realidade a caminhos 
florestais, estando errada a designação atribuída. 

Relativamente ao corredor da linha elétrica, o uso do solo dominante (cerca de 60%) corresponde aos 
matos, seguidos pelas áreas silvícolas, representadas essencialmente por áreas de pinheiro-bravo ou de 
povoamentos mistos de folhosas e resinosas. Com alguma representatividade ocorrem ainda as frações 
com uso agrícola – Prados –, sendo residual as áreas urbanas e as linhas de água e vegetação ribeirinha. 
As primeiras correspondem aos limites das povoações do Sistelo e Estrica, enquanto que os 
ecossistemas dulçaquícolas se restringem ao rio Vez e galeria associada, que se localizam no sector sul 
da área de estudo. 

Avaliação de impactes 

Para o fator ambiental Solos, os principais impactes negativos são na fase de construção. Estes resultam 
da desmatação e/ou decapagem dos terrenos e consequente remoção do coberto vegetal e da camada 
superior do solo para a implantação dos estaleiros e infraestruturas do projeto.  

O EIA considera que, uma vez que as infraestruturas do projeto se situam numa zona de vale encaixado 
com margens rochosas, as ações de desmatação serão apenas pontuais e pouco significativas. No 
entanto, estas ações irão favorecer o processo erosivo, que nesta zona pode atingir grandes proporções, 
quando não adotadas medidas, atendendo que se trata de uma zona com elevada precipitação. 
Considera-se que na fase de construção, os impactes sobre os solos são negativos e significativos. 

Quanto aos Usos do Solo, para a fase de construção e exploração, o EIA não identificou impactes sobre 
este descritor, te doà efe idoàoàsegui te:à … àoptou-se por não aprofundar mais no presente capítulo a 
Avaliação de Impactes sobre os Usos do Solo, na certeza, contudo, de que a Fase de Construção das 
infraestruturas que compõem o projeto acarretará sempre impactes no uso do solo, sendo que poderão 
ser temporários ou permanentes, consoante a ação concreta.  

Quanto à fase de exploração, importa salientar a alteração permanente dos usos do solo atuais na área 
a inundar pela futura albufeira. Por outro lado, salienta-se que na faixa de indemnização de implantação 
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da conduta poderão ser retomados, após a conclusão dos trabalhos, o uso e função observados na 
situação de referência, exceto quando estes se traduzirem na presença de exemplares arbóreos. A 
afetação destas áreas reveste-se,àdesteà odo,àdeà a te àte po ioàeà esultaà u àusoà o di io ado.  

5.5. PAISAGEM 

Caracterização da situação atual 

A área de estudo insere-se numa região montanhosa bastante naturalizada, sendo a paisagem composta 
por elementos que resultam, direta e indiretamente, da utilização do espaço pelo sector primário da 
atividade humana. 

A área em estudo caracteriza-se por uma paisagem de montanha, com vales muito profundos e 
encaixados, nos quais correm ribeiras permanentes com uma vasta rede hidrográfica composta pelo rio 
Vez, principal afluente do Lima e vários ribeiros adjacentes. É ainda importante salientar a presença de 
socalcos, característica principal desta zona, estruturas que contrariavam os acentuados declives 
aumentando a superfície agrícola. 

De acordo com o EIA, a área em estudo apresenta uma qualidade visual média a elevada, sendo que os 
locais com qualidade visual superior são as encostas mais declivosas e com exposição mais favorável. 

Da análise efetuada no EIA, os locais de implantação das infraestruturas do projeto apresentam uma 
qualidade média, uma capacidade de absorção média a elevada e uma sensibilidade da paisagem 
maioritariamente elevada, sendo apenas o local da implantação da conduta considerada média. 

De salientar que se encontra em curso uma proposta da Câmara Municipal de Arco de Valdevez para 
ueàaà eaàe àestudoàsejaà lassifi adaà o oà Paisage àCultu al . 

Avaliação de impactes 

A implantação de um projeto com estas características, irá provocar na fase de construção impactes 
negativos decorrentes da introdução de elementos estranhos à paisagem, e da desorganização 
associada às diversas ações necessárias nesta fase, como as alterações da morfologia do relevo e do uso 
do solo. 

Face às características da área afetada estes impactes negativos serão, nesta fase, significativos 
(estaleiro, desmatação e execução do açude) a muito significativos (construção da central), e 
permanentes com a construção do açude e da central.  

Na fase de exploração, segundo o EIA, os impactes devem-se à permanência de elementos estranhos à 
paisagem. Considera-se que a central é o elemento que se prevê que gere um impacte negativo mais 
significativo. No EIA, este impacte negativo é considerado pouco significativo. No entanto, mesmo tendo 
em consideração a sua localização e a sua dimensão e os materiais utilizados serem característicos da 
região, considera-se que este impacte é significativo para a área em questão, acrescendo o facto da 
central estar associada à subestação de onde sai uma linha elétrica de alta tensão. 

Relativamente aos impactes da implantação da linha elétrica, consideram-se os mesmos negativos e 
significativos a muito significativos numa paisagem com estas características. 

5.6. SOCIOECONOMIA 

Caracterização da situação atual 

O EIA apresenta uma caraterização da componente demográfica, procedendo a uma análise 
comparativa da população residente no país, na região e nos concelhos abrangidos pelo projeto, de 
acordo com os resultados publicados nos Censos 2001 e 2011.  

É também apresentada uma análise da estrutura etária a nível concelhio, onde se constata o fenómeno 
de envelhecimento da população traduzido pelo aumento da importância relativa do número de idosos 
na população total. Evidencia-se, também, uma forte queda da população ativa do concelho de Monção 
e um crescimento de cerca de 3,5 % de população ativa no concelho de Arcos de Valdevez. A análise dos 
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valores apresentados permite, ainda, constatar que a diminuição da população residente reflete a 
tendência geral de despovoamento do interior rural. 

No que respeita a infraestruturas de abastecimento de água, verifica-se que existe um Sistema 
Multimunicipal responsável pela captação, tratamento e abastecimento de água e de saneamento, no 
qual estão inseridos os municípios de Arcos de Valdevez e Monção. De acordo com o apresentado no 
EIA, as origens de água da rede pública de distribuição de água são captações locais. No que respeita a 
infraestruturas de saneamento básico, verifica-se que nos concelhos abrangidos pelo projeto a 
cobertura da rede pública de drenagem de águas residuais é apenas de cerca de 30 %. 

De acordo com o EIA, nas freguesias abrangidas pelo projeto, o setor primário é o dominante e as 
atividades económicas dos sectores secundário e terciário são praticamente inexistentes. Assim, no 
setor primário domina o sistema de policultura, o setor secundário é caraterizado pelo domínio da 
construção civil e obras públicas e pela fraca expressão da indústria transformadora, e o setor terciário, 
destaca-se o comércio a retalho. As unidades económicas são de pequena dimensão, com gestões 
organizativas de caráter familiar. 

Quanto às acessibilidades, o IC28 consiste num prolongamento da autoestrada A27 que liga os 
concelhos de Ponte de Lima e Ponte da Barca e atravessa o extremo sudoeste do concelho de Arcos de 
Valdevez. A ligação de Portugal a Espanha, pelo concelho de Monção, é feita através da EN403, que 
constitui uma derivação da EN 202, e atravessa o concelho transversalmente, no extremo norte. As 
ligações entre as cidades, vilas regionais e aglomerados populacionais são feitas através de estradas 
nacionais, regionais e caminhos municipais. 

Verifica-se que não é apresentada uma caraterização da envolvente do projeto, no âmbito deste 
descritor. 

Assim, da análise da informação apresentada no âmbito dos fatores ambientais Uso do Solo, Ruído e 
Qualidade do Ar verifica-se que a área abrangida pelo projeto é essencialmente ocupada por zonas de 
matos e floresta, encontrando-se maioritariamente classificada como REN, e que a ocupação humana 
nesta sub-região é muito reduzida e concentrada em pequenos aglomerados populacionais, como é o 
caso das povoações do Sistelo, do Paço, do Padrão e da Porta Cova.  

As povoações de Padrão e Porta Cova encontram-se a distâncias superiores a 300 m da área de 
implementação do aproveitamento. A povoação de Paço encontra-se localizada no outro lado da 
encosta onde será implementada a conduta, também a distâncias superiores a 300 m da área de 
implementação do projeto. A povoação do Sistelo encontra-se a uma distância superior a 300 m da 
central hidroelétrica. 

Na área afeta à futura albufeira constata-se a predominância de matos e, em menor dimensão, 
povoamentos florestais mistos. As infraestruturas do projeto afetarão essencialmente áreas ocupadas 
por matos e áreas urbanas. 

Constata-se que o traçado da conduta forçada afetará uma maior diversidade de usos do solo, no 
entanto, é referido que estas potenciais afetações corresponderão apenas a áreas marginais, dado que 
esta infraestrutura será maioritariamente implantada sob caminho florestal existente.  

A zona de implantação do açude, da câmara de sedimentação e da conduta de derivação é uma zona 
natural onde a perturbação humana é originada apenas pelo pastoreio de gado ovino e bovino. 

Foram identificados dois recetores sensíveis no âmbito do descritor Ruído. Um a poucos metros do 
futuro local de implantação da central, constituído por uma moradia habitada e um pequeno horto, 
localizando-se na zona sudoeste da área de estudo, a cerca de 40 m a oeste da central. 

O segundo recetor sensível, designado por Lugar de Portela do Alvito é constituído por uma rua principal 
e algumas moradias habitadas e localiza-se no limite sudoeste da área de estudo, a cerca de 100 m a 
oeste do estaleiro principal. Neste lugar é referida ainda a existência de um restaurante, de uma 
mercearia e de uma bomba de gasolina. 

Avaliação de impactes 

Para a fase de construção, o EIA refere como impactes positivos a criação de postos de trabalho 
atendendo a que o volume de mão-de-obra estimado é de 30 trabalhadores por mês, durante um ano, 
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bem como a dinamização do comércio local e o desenvolvimento de serviços associados, impactes que 
se consideram significativos mas temporários. 

A implantação do estaleiro, a cerca de 100 m a oeste do Lugar de Portela do Alvito, induz impactes 
negativos diretos e temporários, não só devido à ocupação do solo, mas também devido ao incómodo 
para a população que habita nas proximidades, a nível sonoro e de circulação. Este impacte foi avaliado 
como pouco significativo mas, atendendo à proximidade de habitações, considera-se que o impacte é 
significativo. 

Dado que ainda não é conhecido o local de depósito de materiais sobrantes, o impacte inerente foi 
considerado indeterminado. Contudo, atendendo ao incómodo causado devido à circulação de veículos 
e ao funcionamento de maquinaria pesada, considera-se o impacte negativo, podendo ser pouco 
significativo caso não haja habitações na sua proximidade. 

A circulação de veículos e o funcionamento de maquinaria pesada associada às ações de desmatação e 
decapagem induzem um impacte negativo, temporário e pouco significativo dado o incómodo causado à 
população que habita nas proximidades da área de intervenção, nomeadamente, na zona de 
implantação da conduta forçada e do acesso à central, pelo prolongamento da EN 304, devido ao 
aumento do nível de ruído e da circulação. 

De acordo com o EIA, as ações associadas à execução do circuito hidráulico, a implantar 
maioritariamente sob um caminho florestal, ao longo de aproximadamente 4 km, irão constituir um 
obstáculo à passagem de máquinas agrícolas e animais, pelo que considera como sendo um impacte 
negativo e pouco significativo, uma vez que está prevista a identificação de percursos alternativos para 
essa circulação.  

É ainda referido que o traçado da conduta forçada irá afetar a estrada pavimentada que liga o Lugar de 
Portela de Alvito e Paço, bem como a EN 304, pois serão atravessadas inferiormente, prevendo-se desta 
forma, alguma perturbação, ainda que temporária, na sua circulação. 

É também salientada a perturbação resultante do uso de explosivos no troço inicial da conduta forçada 
(na abertura das valas) junto à câmara de sedimentação (cerca de 2,5 km), dado que existem 
afloramentos rochosos subsuperficiais, 

Para a execução do açude e dos órgãos anexos poderá também ser necessário o recurso a explosivos 
caso existam afloramentos rochosos subsuperficiais, embora com caráter pontual e devidamente 
controlado. 

A execução da central hidroelétrica, que se localiza a cerca de 40 m a oeste de uma habitação, induz um 
impacte negativo, temporário e significativo pois irá provocar algum incómodo na envolvente, associado 
à circulação de veículos e ao funcionamento de maquinaria pesada, para além da afetação de um 
caminho de pé posto na encosta da margem direita do rio Vez. 

Para a fase de exploração, o EIA refere como impacte positivo e muito significativo, a produção de 
energia, a presença da albufeira e a possibilidade de criação de atividades de lazer. Contudo, considera-
se que o impacte positivo relativo quer à presença da albufeira, quer à hipótese desta ser usada pela 
população para atividades de lazer, não está corretamente classificado, uma vez que o EIA prevê 
restituir todos os caminhos afetados às condições originais, deixando assim de haver acesso e condições 
para a população lá chegar, bem como, não há interesse em que haja uma sobrecarga humana nessa 
área tão sensível. 

Como impactes negativos, destaca-se a emissão e ruído da central que será de baixa frequência e 
intensidade, considerado pouco significativo, atendendo ao dimensionamento acústico. 

O EIA refere ainda que, a jusante do açude, poderá haver interferência da exploração do AHE do Sistelo 
com a Levada de Porta Cova, localizada ao longo da margem esquerda do rio Vez numa extensão 
aproximada de 2,5 km, tendo sido reservado um caudal específico para a manutenção das condições de 
rega. 

Também a jusante do açude, especificamente a montante da zona de restituição da central 
hidroelétrica, o EIA refere a possível interferência com algumas infraestruturas existentes na área de 
influência do projeto, como um moinho de água localizado na margem direita do rio Vez, que se 
encontra, no entanto, desativado, tendo sido reservado um caudal específico para o seu funcionamento. 
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Mais refere a existência de dois moinhos de água localizados na margem esquerda do rio Vez, a jusante 
da restituição da central, identificados na carta militar. 

De um modo geral, considera-se que os impactes negativos deste projeto são significativos, atendo aos 
incómodos causados à população decorrentes dos trabalhos de construção e à afetação do solo, tanto 
na fase de construção, como de exploração.  

Como impactes positivos, durante a fase de construção, salientam-se os efeitos positivos, significativos, 
no emprego e nas atividades económicas locais. Para a fase de exploração, prevê-se também impactes 
positivos e significativos, mas somente no que respeita à produção de energia elétrica a partir de uma 
fonte de energia renovável, o que poderá contribuir para a diversificação das fontes energéticas do país 
e para o cumprimento do Protocolo de Quioto. 

5.7. AMBIENTE SONORO 

Caracterização da situação atual 

De acordo com o EIA, a área em estudo apresenta-se como uma zona pouco ruidosa, caracterizada 
essencialmente por zonas rurais. A presença humana restringe-se a aglomerados de pequena dimensão 
e onde as vias de tráfego se resumem à EN202-2 (Arcos de Valdevez - Sistelo), à EN 1289 (Sistelo - Porta 
Cova) e à EN304 (Sistelo – Monção), com volumes de tráfego muito reduzidos na zona do Sistelo. 

As povoações mais próximas do local de implantação do projeto são aglomerados populacionais de 
pequena dimensão como Sistelo, Paço, Padrão e Porta Cova. As povoações de Padrão, Porta Cova e 
paço, encontram-se a uma distância superior a 300 m de qualquer infraestrutura do projeto. 

Segundo o EIA, a povoação do encontra-se a uma distância superior a 300 m da infraestrutura do 
projeto mais próxima – central hidroelétrica – no entanto, por estar localizada no fundo do vale, poderá 
ser afetada quer na fase de construção, pela construção da central, quer na fase de exploração, devido 
ao ruído produzido pelo seu funcionamento. 

A zona de implantação do açude, câmara de sedimentação e da conduta de derivação é uma zona 
natural onde a perturbação humana é originada apenas pelo pastoreio de gado ovino e bovino. 

No EIA foram identificados dois recetores sensíveis isolados. Um recetor junto à povoação do Sistelo, 
encontra-se a cerca de 40 m do local previsto para a implantação da central. Próximo do local de 
implantação do estaleiro principal, foi identificado o lugar de Portela de Alvito. Este lugar, constituído 
por uma rua principal e algumas moradias, é habitado e localiza-se no limite Sudoeste da área de 
estudo, a cerca de 100 m a Oeste do estaleiro principal. Não foram apresentadas medições para a 
caracterização da situação de referência.  

Avaliação de impactes 

Na fase de construção os impactes negativos relacionados com o aumento dos níveis sonoros são 
resultantes da instalação e funcionamento do estaleiro e construção das infraestruturas do 
aproveitamento. 

Dada a proximidade do estaleiro principal do lugar de Portela de Alvito, é previsível a perturbação da 
população local durante o período de laboração do mesmo. As emissões do ruído no local devem-se 
essencialmente ao movimento de veículos afetos à obra e eventuais trabalhos da área industrial do 
estaleiro. No entanto, dado o carácter intermitente, descontínuo e temporário do ruído associado ao 
funcionamento do estaleiro, e tendo em conta a distância aos recetores sensíveis, o EIA prevê que esta 
perturbação não seja considerada significativa. 

Os impactes resultantes da construção do açude e da câmara de sedimentação, perspetivam-se pouco 
significativos, dada a distância aos recetores sensíveis. 

Por outro lado, o aumento de tráfego de veículos pesados, associada ao transporte de materiais e 
equipamentos, na EN304, nomeadamente no troço compreendido entre a povoação do Sistelo e a 
Portela de Alvito, e pelo caminho florestal que liga a Portela do Alvito à câmara de sedimentação, irá 
gerar impactes negativos, mas temporários e pouco significativo. 
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De referir, ainda, a perturbação resultante do uso de explosivos que o EIA considera ser necessário 
recorrer no troço inicial da conduta forçada (na abertura das valas) junto à câmara de sedimentação 
(cerca de 2,5 km), e no acesso à central, dado que existem afloramentos rochosos subsuperficiais. No 
entanto, na visita ao local constatou-se que é previsível a necessidade de recorrer a explosivos em mais 
locais, nomeadamente ao longo do traçado da conduta forçada. Dependendo dos locais onde serão 
utilizados os explosivos, e a distância aos recetores sensíveis, este impacte negativo pode ser 
considerado significativo, mas pontual e temporário. 

Na fase de exploração, o EIA prevê que ocorra apenas uma emissão de baixa frequência e muito baixa 
intensidade originada pelos grupos instalados na central hidroelétrica, devido à potência dos 
equipamentos de bombagem instalados. 

Atendendo à proximidade de recetores sensíveis da central, é referido no EIA que esta será objeto de 
dimensionamento acústico que permita minimizar os níveis de ruído. 

Assim, sendo que o edifício da central será semienterrado, com um tratamento em termos de 
isolamento sonoro, e serão cumpridas as normas internacionais (normas CEI) aplicáveis ao 
equipamento, o EIA considera que os impactes no ambiente sonoro do funcionamento do 
aproveitamento hidroelétrico podem ser considerados negativos e pouco significativos. 

5.8. QUALIDADE DO AR 

Caracterização da situação atual 

Para a caracterização da situação de referência foi consultada a rede de monitorização da qualidade do 
ar existente a nível nacional.  

Pela observação da Rede de Monitorização da Qualidade do Ar da Região Norte, não existem estações 
de monitorização na zona envolvente do projeto. 

Assim, foi realizada uma recolha de dados, que pudessem contribuir para a definição do cenário mais 
provável da situação local. Fo a àutilizadosàosàdadosàdeà ávaliaçãoàdaà ualidadeàdoàa àe àPo tugalà – 
NO2, SO2 – Tu osà deà Difusão à eà Ca pa hasà pa aà aà avaliaçãoà p eli i a à daà ualidadeà doà a à e à
Portugal – O3 – Tu osàdeàDifusão à ealizadasàpelaàDGáà Di eçãoàGe alàdoàá ie te ,à o ju ta ente 
com o Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa. 

Através dos valores obtidos nos tubos difusores, representativos da área sujeita a análise, verificou-se 
que as concentrações de SO2 e NO2 são reduzidas, o que seria de esperar na medida em que não se 
identificaram fontes relevantes destes poluentes na região. No que concerne ao Ozono, as suas 
concentrações já se apresentam superiores apesar de não se revelarem muito preocupantes. Em 
ambiente de fundo (longe da influência de grandes fontes de poluição), o dióxido de azoto reage com os 
compostos orgânicos voláteis (emitidos por fontes de origem natural), resultando na formação de ozono 
troposférico. 

Foi também efetuado um levantamento das fontes poluidoras, destacando-se o tráfego automóvel e as 
fontes industriais. O tráfego automóvel, especialmente em áreas urbanas, é responsável pela emissão 
de dióxido de azoto, monóxido de carbono, partículas em suspensão, benzeno e outros compostos 
orgânicos voláteis e as fontes industriais, fontes emissoras de dióxido de enxofre, óxidos de azoto e 
partículas em suspensão. 

Em termos de tráfego, o projeto localiza-se a cerca de 16 km para nordeste de Arcos de Valdevez a 
partir da EN202-2 que liga o Sistelo à sede de concelho de Arcos de Valdevez. O Sistelo é também 
servido por uma Estrada Nacional (EN304), que liga esta povoação, do concelho de Arcos de Valdevez, à 
sede do Concelho de Monção. 

Há algum tráfego nestas estradas, mas só é de algum modo significativo na EN202, próximo de Arcos de 
Valdevez, pelo que o ruído e a poluição atmosférica causados pelas viaturas são reduzidos, restringindo-
se à área imediatamente envolvente às vias de comunicação. Os caminhos para acesso ao Sistelo e ao 
aproveitamento hidroelétrico têm carácter secundário, pelo que o tráfego que aí acede não irá 
condicionar a qualidade do ar local. 
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Relativamente a fontes industriais, a área abrangida pelo projeto é essencialmente ocupada por zonas 
com matos e floresta. A ocupação humana nesta sub-região minhota é muito reduzida e concentrada 
em pequenos aglomerados populacionais, como é o caso da povoação do Sistelo. Assim, não foram 
identificadas fontes poluidoras de realce, reduzindo-se o sector secundário nesta povoação a pequenas 
unidades unifamiliares (café, comércio ambulante de bens de primeira necessidade, etc.). 

Sendo uma zona essencialmente florestal, a ocorrência de incêndios é particularmente frequente na 
área de estudo e sua envolvente, podendo influenciar as concentrações de partículas (PM10). De acordo 
o àaà ávaliaçãoàdaàQualidadeàdoàá à aàRegiãoàNo teàe à 8 ,àela o adaàpelaàCCDR-Norte, também 

no Inverno as concentrações de PM10 são, de um modo geral, mais elevadas e prolongam-se pela noite, 
notando-se assim a contribuição das emissões da combustão doméstica (lareiras). De facto, de acordo 
com o referido documento, destacam-se os meses mais frios como Janeiro, Fevereiro e Dezembro com 
os níveis médios de PM10 mais elevados. 

De acordo com o inventário Corine de 1990, período para o qual se encontram desagregados os dados 
publicados, a unidade territorial da região Minho/Lima apresenta valores de emissão para os poluentes 
estimados, designadamente de SOx, NOx, COVNM, CH4, CO, CO2, N2O e NH3 que representam 
contribuições relativas variando entre cerca de 0,01 % para o parâmetro SO2 e 0,035 para o CH4, 
devidos, respetivamente, a fontes de combustão e atividades agrícolas. Tratam-se de valores reduzidos 
que derivam da fraca expressão que as atividades industriais e transportes rodoviários assumem nesta 
região. 

Face à análise das informações existentes e analogias com situações semelhantes, a qualidade do ar 
deverá ser boa nesta região, sendo expectável que os níveis de contaminantes atmosféricos se situem 
significativamente abaixo dos valores limite. 

Avaliação de impactes 

Na fase de construção, estão previstas ações, que poderão causar, a nível local, alguma libertação de 
poeiras causada pela movimentação de terras e a emissão de poluentes atmosféricos para a atmosfera 
causada pela circulação de máquinas e veículos, afetos à construção.  

As ações previstas que poderão causar impactes durante a fase de construção estão associadas à 
montagem dos estaleiros; a desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das 
infraestruturas, a utilização de depósitos de materiais sobrantes; a execução do açude e dos órgãos 
anexos; a execução da câmara de sedimentação; a execução do circuito hidráulico (conduta); a execução 
da central e área envolvente e a execução de novos acessos e beneficiação de acessos existentes.  

Tal como referido, estas ações implicam a mobilização de terras, criação de plataformas para acesso de 
máquinas e veículos ou assentamento de estruturas e parqueamento de maquinaria, que a nível local 
poderão causar impactes na qualidade do ar. Assim os impactes decorrentes na fase de construção são 
considerados: Negativos, Diretos/Indiretos dependendo das ações, Temporários, Prováveis, Locais, 
Imediatos, Reversíveis, Pouco significativos e de Magnitude Reduzidas. 

Na fase de exploração não se perspetiva a emissão de poluentes para a atmosfera. 

5.9. PATRIMÓNIO 

Caracterização da situação atual 

Os trabalhos arqueológicos realizados na área de implantação do projeto de construção do 
Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo constituem uma «atualização do quadro de referência do EIA 
realizado no ano 2004, o qual abrangeu os concelhos de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez e Monção». 

Para a caraterização da situação de referência do fator ambiental Património foi considerada uma área 
de estudo (AE) alargada. No interior da AE foi definido o traçado das componentes do projeto, tendo 
sido considerada uma faixa com uma largura de 200 metros que inclui às áreas de incidência direta e 
indireta. Procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental, consulta das bases de dados patrimoniais e 
análise toponímica nos concelhos de Arcos de Valdevez e Monção e à prospeção sistemática da área 
afeta ao projeto. 
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O traçado prospetado abrangeu as zonas compreendidas entre o limite Este da Vila de Sistelo (Concelho 
de Arcos de Valdevez) para onde está prevista a localização da central e a zona de Tangil (Concelho de 
Mação). 

No que concerne à visibilidade do solo verifica-se que na maior parte da área de projeto a mesma se 
apresentava reduzida/nula. 

Dos trabalhos de pesquisa documental e dos trabalhos de campo, resultou a identificação de uma 
ocorrência patrimonial de natureza etnográfica, correspondente a um Cortelho - Sítio nº 1 – Cortelho 
das Cavadinhas, localizado a cerca de 130 metros a poente do traçado da conduta adutora. No decurso 
da prospeção sistemática não foram identificadas ocorrências patrimoniais de caráter arqueológico, fato 
que poderá explicar-se pela fraca visibilidade observada na maior da área de projeto, caraterizada por 
acentuados declives com vegetação rasteira e arbórea muito densa e, por vezes, de difícil acesso. 

O EIA alerta contudo que, apesar das condicionantes apontadas, se trata de uma região de elevado 
potencial arqueológico no que respeita à presença de monumentos megalíticos. 

Com efeito, EIA refere a existência nas proximidades de Sistelo de dois sítios registados na base de 
dados Endovélico, nomeadamente o conjunto de duas mamoas de Chã do Calçado (CNS 103279) e o 
povoado fortificado da Nossa Senhora da Graça (CNS 5240), tendo apenas sido possível confirmar este 
último (localizado nos limites da AE), dado que não são conhecidas as coordenadas do primeiro. 

No que se refere ao concelho de Monção reporta que, embora as condições de visibilidade, assim como 
o difícil acesso, não tenham permitido uma correta caraterização, trata-se de «uma zona cujas 
características permitem supor a possibilidade da existência de realidades associadas ao fenómeno 
megalítico, cujo padrão de assentamento parece apontar para uma estratégia de ocupação de espaços 
com as mesmas características desta zona, como é o caso do Núcleo Megalítico do Mezio». 

Relativamente à linha elétrica aérea, os trabalhos arqueológicos realizados seguiram a metodologia 
adequada, tendo o traçado sido objeto de prospeção sistemática. No que se refere às condições do 
terreno, a zona prospetada carateriza-se pela existência de declives acentuados «com vegetação 
astei aà eà a ó eaà uitoàde saà se à ual ue à tipoàdeà visi ilidadeà aà uaseà totalidadeà doà t açadoà … à

com acessos quase inexistentes». 

Dos trabalhos de prospeção sistemática resultou a identificação de uma ocorrência patrimonial, Sítio nº 
1 – Cruzeiro dos Carvalhais, próximo de um caminho florestal que dá acesso à zona do traçado, bem 
como a relocalização de três ocorrências patrimoniais, respetivamente: Sítio nº 2 – Mamoa 1 das 
Lameiras (CNS 19308); Sítio nº 3 – Mamoa 2 das Lameiras (CNS 19309); Sítio nº 4 – Mamoa 3 das 
Lameiras (CNS 19310). 

Avaliação de impactes 

A execução do projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo e da respetiva Linha Elétrica 
implicam, durante a fase de construção, um conjunto de intervenções relacionadas com a implantação 
das diversas estruturas constituintes do projeto – desmatação, beneficiação/prolongamento de 
caminhos existentes, abertura de valas para instalação das condutas, construção de plataformas para 
implantação da Central, abertura de fundações para construção do açude, abertura de caboucos para 
construção das fundações dos apoios – potencialmente geradoras de impactes negativos ao nível do 
património. 

Na área do aproveitamento hidroelétrico, o EIA refere apenas uma ocorrência identificada a cerca de 
130 m do acesso que contudo não sofrerá impactes. Face aos resultados obtidos nesta fase, o relatório 
considera não existirem impactes decorrentes da construção do projeto do Aproveitamento 
Hidroelétrico do Sistelo. 

No que se refere à linha elétrica, o EIA considera que os impactes preconizados pela implantação da 
linha elétrica sobre as ocorrências identificadas serão nulos, dadas as distâncias a que se encontram do 
corredor: 

 Sítio nº 1, Cruzeiro dos Carvalhais – a cerca de 147 metros do corredor onde está previsto 
instalar a linha elétrica;  

 Sítio nº 2, Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19308) – a cerca de 244 metros do corredor;  
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 Sítio nº 4, Mamoa 2 das Lameiras (CNS 19309) – a cerca de 165 metros do corredor; 

 Sítio nº 5, Mamoa 3 das Lameiras (CNS 19310) – a cerca de 255 metros do corredor.  

Refira-se que as condições de visibilidade do solo não permitiram uma correta caraterização em termos 
arqueológicos quer para o aproveitamento hidroelétrico, quer para o corredor da linha elétrica, não 
sendo por isso de excluir a eventual afetação de ocorrências patrimoniais não identificados até ao 
momento. 

Importa ter presente que o projeto do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo (incluindo a área do 
corredor da linha elétrica) se insere num território com grande sensibilidade patrimonial devido à 
existência de testemunhos de ocupação antrópica arcaica, localizados na área dos projetos e na 
envolvente, nomeadamente de concentração de monumentos megalíticos cuja função seria funerária, 
indiciador do risco de estarmos perante áreas de necrópole pré-histórica mais vastas, cujas estruturas, 
de difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de desmatação e de retrospeção.  

5.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Caracterização da situação atual 

Incidência na Reserva Ecológica Nacional (REN) 

Quanto à afetação de áreas da REN do concelho de Monção, esta intervenção insere-se nos sistemas 
Leitos dos Cursos de Água (Índice Hidrográfico), Cabeceiras de Linhas de Água e Áreas com Risco de 
Erosão, constando como tal nas cartas publicadas pela Portaria nº 470/2010, de 7 de julho.  

No que concerne à afetação de áreas da REN do concelho de Arcos de Valdevez, esta intervenção insere-
se nos sistemas Leitos dos Cursos de Água e Áreas com Riscos de Erosão, constando como tal nas cartas 
publicadas pela Resolução do Conselho de Ministros nº 35/2008, de 25 de fevereiro.  

De acordo com o Decreto-Lei nº 239/2012, de 2 de novembro, o uso e ações pretendidas são 
compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 
naturais de áreas integradas em REN, de acordo com o indicado nos n.os 2 e 3 do artigo 20º, 
encontrando-se prevista na alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis (instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos 
do regime legal aplicável), do ponto II – Infraestruturas, do Anexo II deste Decreto. Nos termos do nº 7 
do artigo 24º deste diploma, quando a pretensão se encontra sujeita a procedimento de avaliação de 
impacte ambiental ou de avaliação de incidências ambientais, a pronúncia favorável da CCDR no âmbito 
deste procedimento compreende a emissão de autorização. 

A Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro, que procede à definição das condições e requisitos a que 
estão sujeitos os usos e ações nos termos acima mencionados, no seu Anexo I e para a alínea designada, 
não indica requisitos específicos para a sua realização, indicando no seu Anexo II que carece de parecer 
o igató ioàeàvi ulativoàpo àpa teàdaàáPá,à I.P.à ex.àáRHàdoàNo te à osà asosàe à ueàafeteà Á easàdeà
elevadoà is oàdeàe osãoàhíd i aàdoàsolo ,àe tidadeà ueàseàdeve àp o u ia àigual ente sobre Domínio 
Hídrico. 

Relativamente aos caminhos novos, pese embora estes não tenham enquadramento no RJREN, como 
ação isolada, considera-se que, à luz do conjunto e tendo em conta a sua dimensão, os mesmos podem 
não constituir ação suscetível de prejudicar o equilíbrio ecológico da área, desde que não coloquem em 
causa as funções que a REN visa proteger. 

No entanto, na visita da CA realizada ao local, verificou-se que o acesso à central hidroelétrica será 
concretizado na encosta da margem direita do rio Vez, numa zona consideravelmente declivosa, pelo 
que poderá ser necessário recorrer à utilização de explosivos, devido à ocorrência de rochas. Segundo o 
EIáà Este prolongamento será executado em espaços naturais, classificados como REN, especificamente 
áreas com risco de erosão. As atividades de escavação, em especial nas zonas declivosas, poderão 
originar eventuais impactes negativos resultantes da queda do material movimentado (e.g. blocos de 
ped a .  

Assim, a abertura do acesso será particularmente gravosa em termos das funções que a REN visa 
proteger.  
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Enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM) de Monção 

Na área de intervenção vigora o PDM de Monção, revisão, publicado pelo Aviso nº 9853/2009, de 20 de 
maio e 1ª alteração, publicada pelo Aviso nº 13391/2011, de 28 de junho. 

Nas plantas de Condicionantes n.os 11 e 12, estão demarcadas as seguintes condicionantes:  

Recursos Naturais:  

 Recursos Ecológicos – Reserva Ecológica Nacional;  

 Recursos hídricos – Domínio Hídrico; 

 Recursos Agrícolas e Florestais – Regime Florestal Parcial. 

Na planta de Condicionantes: Planta de Risco de Incêndio, estão demarcadas áreas com Alto, Médio e 
Baixo Risco de Incêndio, na área do projeto. 

No que se refere às plantas de Ordenamento n.os 11 e 12, a classificação e qualificação do uso dos solos 
afetados é o Espaço Florestal – Espaço Florestal de Proteção e Conservação. 

Quadro resumo da incidência do projeto no PDM de Monção 

Componente do projeto 
Planta de Condicionantes 
Condicionantes Afetadas 

Planta de Ordenamento 
Espaços Afetados 

Açude 

Recursos Naturais:  
- Recursos Ecológicos – Reserva Ecológica 
Nacional 
- Recursos hídricos – Domínio Hídrico 
- Recursos Agrícolas e Florestais – Regime 
Florestal Parcial 

- Espaço Florestal – Espaço Florestal 
de Proteção e Conservação 

Conduta de Derivação 

Recursos Naturais:  
- Recursos Ecológicos – Reserva Ecológica 
Nacional;  
- Recursos hídricos – Domínio Hídrico; 
- Recursos Agrícolas e Florestais – Regime 
Florestal Parcial. 

- Espaço Florestal – Espaço Florestal 
de Proteção e Conservação 

Câmara de Sedimentação 

Recursos Naturais:  
- Recursos Ecológicos – Reserva Ecológica 
Nacional;  
- Recursos Agrícolas e Florestais – Regime 
Florestal Parcial; 
Risco de Incêndio – Alto Risco de Incêndio 

- Espaço Florestal – Espaço Florestal 
de Proteção e Conservação 

Conduta Forçada 

Recursos Naturais:  
- Recursos Ecológicos - Reserva Ecológica 
Nacional;  
 - Recursos hídricos – Domínio Hídrico; 
 - Recursos Agrícolas e Florestais - Regime 
Florestal Parcial. 

- Espaço Florestal – Espaço Florestal 
de Proteção e Conservação 

Central Hidroelétrica _ _ 

 

Quanto aos acessos a beneficiar e a construir, as condicionantes afetadas são: Reserva Ecológica 
Nacional; Domínio Hídrico; Regime Florestal Parcial, e relativamente às plantas de Ordenamento a 
classificação e qualificação do uso dos solos afetados é o Espaço Florestal de Proteção e Conservação.  

Analisando o Regulamento, quanto ao regime de uso e ocupação, verifica-se que: 

 Para as Condicionantes – Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública afetadas, 
de acordo com o artigo 9.º (Regime), aplicam-se os respetivos regimes legais; 

 Para o Espaço Florestal, pelo nº 3 do artigo 31º, a edificabilidade ou quaisquer obras realizadas 
em propriedades integradas ou confinantes com terrenos submetidos ao Regime Florestal 
necessita de parecer da entidade de tutela, enquanto o nº 4 do mesmo artigo interdita a 
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edificabilidade em espaços florestais com grau de risco de incêndio elevado e muito elevado. O 
ºà à e io aà Constitui-se exceção ao número anterior as edificações destinadas à prevenção, 

combate de fogos florestais e outros equipamentos de interesse municipal desde que os 
responsáveis pela gestão das parcelas confinantes, de acordo com a carta de risco de incêndio 
atualizada, adotem medidas estruturais de silvicultura preventiva a nível da reflorestação e da 
eduçãoàdoà is oàdeài dio,à o fo eàaàlei. ; 

 Para o Espaço Florestal de Proteção e Conservação Natural, o artigo 34.º (Regime de 
edificabilidade) refere o seguinte: 1à – No Espaço Florestal de Proteção e Conservação são 
proibidas as ações de iniciativa pública ou privada que se traduzam em operações de 
loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, obras hidráulicas, vias de 
comunicação, aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, à exceção:à … à à Daà
construção e instalação de infraestruturas deài te esseà u i ipal.à … . 

Assim, da análise do Regulamento do PDM de Monção constata-se que a concretização deste projeto 
carece do Reconhecimento de Interesse Municipal emitido pela Câmara Municipal de Monção, bem 
como dos pareceres do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e da Agência 
Portuguesa do Ambiente – APA (ex. ARH do Norte). O ICNF e a APA pronunciam-se em sede de 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM) de Arcos de Valdevez 

Na área de intervenção também vigora o PDM de Arcos de Valdevez, publicado pelo Aviso nº 
24235/2007, de 10 de dezembro.  

Nas plantas de Condicionantes n.os 8 e 14, estão demarcadas as condicionantes seguintes:  

 Recursos Ecológicos:  

- Reserva Ecológica Nacional;  

- Rede Natura 2000 – Sítio da Importância Comunitária da Peneda/Gerês – PTCON 0001; 

- Rede Natura 2000 – Zona de Proteção Especial da Serra do Gerês – PTZPE 0002; 

 Recursos Agrícolas e Florestais – Regime Florestal; 

 Leitos e Margens dos Cursos de Água não Navegáveis nem Flutuáveis; 

 Infraestruturas: Rede Rodoviária Nacional – Estrada Nacional (EN 304). 

No que se refere às plantas de Ordenamento nº 08 e 14, a classificação e qualificação do uso dos solos 
afetados são os seguintes: Espaço Natural e Espaços de Infraestruturas – Rede Rodoviária Nacional – Via 
Coletora Existente (EN 304). 
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Quadro resumo da incidência do projeto no PDM de Arcos de Valdevez 

Componentes do projeto 
Planta de Condicionantes 
Condicionantes Afetadas 

Planta de Ordenamento 
Espaços Afetados 

Açude 

- Rede Natura 2000 –Sítio da Importância 
Comunitária da Peneda/Gerês –PTCON0001 
- Rede Natura 2000 – Zona de Proteção Especial da 
Serra do Gerês – PTZPE 0002 
 - Leitos e Margens dos Cursos de Água não 
Navegáveis nem Flutuáveis 
- Regime Florestal  

- Espaço Natural 

Conduta de Derivação 

_ _ 

Câmara de Sedimentação 

_ _ 

Conduta Forçada 

- Rede Natura 2000 - Sítio da importância 
Comunitária da Peneda/ Gerês –PTCON0001 
- Reserva Ecológica Nacional – Leitos e Margens dos 
Cursos de Água não Navegáveis nem Flutuáveis 
- Regime Florestal  
- Rede Rodoviária Nacional – Estrada Nacional (EN 
304) 

- Espaço Natural 
- Espaço de Infra-Estruturas: Via 
Coletora – existente (EN 304) 

Central Hidroelétrica 

- Rede Natura 2000 – Sítio da Importância 
Comunitária da Peneda/Gerês –PTCON0001  
- Reserva Ecológica Nacional – Leitos e Margens dos 
Cursos de Água não Navegáveis nem Flutuáveis 

- Espaço Natural 

 

Quanto aos acessos a beneficiar e a construir, as condicionantes afetadas são: Reserva Ecológica 
Nacional; Rede Natura 2000 – Sítio da Importância Comunitária da Peneda/Gerês – PTCON0001; Regime 
Florestal; Leitos e Margens dos Cursos de Água não Navegáveis nem Flutuáveis, e relativamente aos 
espaços afetados são: Espaço Natural e Espaço de Infraestruturas (Via Coletora – existente EN304). 

No que concerne ao estaleiro principal, as condicionantes afetadas são: Rede Natura 2000 – Sítio da 
Importância Comunitária da Peneda/Gerês – PTCON0001e Regime Florestal, e relativamente aos 
espaços afetados é o Espaço Natural. 

Analisando o Regulamento, quanto ao regime de uso e ocupação, verifica-se que: 

 Para as Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública, o artigo 8.º (Regime), 
estipulaà ue:à A ocupação, o uso e a transformação do solo nas áreas abrangidas pelas 
servidões e restrições referidas no artigo anterior, obedecem ao disposto na legislação aplicável, 
cumulativamente com as disposições do Plano que com ela sejam compatíveis. . 

O artigo 9.º (Rede Natura 2 ,à e io aàoàsegui te:à 1 – A Rede Natura 2000, identificada na 
Planta de condicionantes, abrange as seguintes áreas: a) Zona de Proteção Especial da Serra do 
Gerês – PTZPE 0002; b) Sítio da importância Comunitária da Peneda - Gerês – PTCON001 … .;à 
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7 – De modo a manter e ou promover o estado de conservação favorável dos valores naturais de 
interesse comunitário, são interditas, nas áreas integradas na Rede Natura 2000, não 
abrangidas pelo Plano de Ordenamento do PNPG, as seguintes ações, atividades e usos do solo: 
… àe àáàdeposiçãoàdeàd agadosàouàout osàate os;àf àáài pla taçãoàdeàvedaçõesà e atadasà oà

topo com arame farpado;à …  

8 – De modo a manter e ou promover o estado de conservação favorável dos valores naturais de 
interesse comunitário, nas áreas integradas na Rede Natura 2000, não abrangidas pelo Plano 
de Ordenamento do PNPG, são condicionadas e dependentes de autorização da Câmara 
Mu i ipalà asà segui tesàações,à atividadesà eàusosàdoà solo:à … à àOàala ga e toàdeàest adasà eà
limpeza de bermas e taludes, que deverá evitar a degradação e a destruição dos valores 
naturais; c) As intervenções nas margens e leito de linhas de água, que deverão manter as 
condições ecológicas, promovendo a infiltração e a prevenção de incêndios;à … à 

11 – Sem prejuízo do disposto no decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redação dada 
pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, nas áreas integradas na Rede Natura 2000 
ãoàa a gidasàpeloàPOPNPG,àdeve àse ào jetoàdeàavaliaçãoàde:à … à à I pa toàa ie talàasà

seguintes ações, atividades e usos do solo – a construção de barragens e açudes e a instalação 
de ancoradouros.  

 Para o Espaço Natural, oàa tigoà .ºà Regi e à efe eàoàsegui te:à … à2 – Nos espaços naturais 
abrangidos por Rede Natura 2000 aplica-se o respetivo regime legal em vigor.à … .à 

Qua toàaoàa tigoà .ºà átividadesàeào upaçõesà o di io adas à e io a:à … à à - Sem prejuízo 
do disposto no n.º 8, do artigo 9.º, nas áreas integradas na Rede Natura 2000, não abrangidas 
pelo POPNPG e pelo POATAL, admitem-se obras de construção civil fora dos perímetros 
urbanos, limitadas a obras de reconstrução, demolição, conservação de edifícios e ampliação, 
desde que esta não envolva aumento de área de implantação superior a 50 % da área inicial e a 
área total de ampliação seja inferior a 100 m2, de acordo com as alíneas d), e), f) do n.º 2 do 
artigo 28.º. 

3 — As atividades e usos do solo sujeitas a estudo de avaliação de impacte ambiental ou análise 
de incidências ambientais, nas áreas integradas na Rede Natura 2000, não abrangidas pelo 
POPNPG e pelo POATAL, regem-se pelo disposto no n.º 11 do artigo 9.º …  

O nº2 do artigo 28.º refere: … à d à Pa aà edifi açõesà ouà i stalaçõesà deà e uipa e tosà
considerados de interesse municipal; e) Para instalações de apoio à vigilância, deteção e 
o ateàaài diosàflo estais;àf àPa aài stalaçõesàdeàapoioà àpasto í iaàeà àpe u ia,à … . 

Assim, da análise do Regulamento do PDM de Arcos de Valdevez, verifica-se que o projeto do 
Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo carece dos pareceres das seguintes entidades: Câmara 
Municipal de Arcos de Valdevez; Estradas de Portugal; Instituto da Conservação da Natureza e das 
Florestas e Agência Portuguesa do Ambiente (ex. ARH do Norte), sendo que o ICNF e a APA pronunciam-
se em sede de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Independentemente dos referidos pareceres, entende-se que a construção do edifício da central 
hidroelétrica não é compatível com o Espaço Natural em causa, em virtude do nº 2 do artigo 44.º 
apenas permitir obras de reconstrução, demolição, conservação de edifícios e ampliação, desde que 
esta não envolva aumento de área de implantação superior a 50 % da área inicial e a área total de 
ampliação seja inferior a 100 m2. Também não será admissível a execução da conduta forçada e a 
construção do novo acesso. No entanto o nº 3 do artigo 44.º permite a construção do açude. 

Enquadramento da área do projeto, face a outras condicionantes 

 Áreas Classificadas: a área de implantação do projeto localiza-se na proximidade do Parque 
Nacional da Peneda Gerês que pertence à Rede Nacional de Áreas Protegidas (Decreto-Lei n.º 
142/2008 de 24 de julho). Parte do traçado da conduta, a central e o açude estão localizados 
em áreas da RN2000 – SIC Peneda Gerês e ZPE Serra do Gerês. 

 Regime Florestal: Todas as infraestruturas com exceção da Central hidroelétrica se inserem em 
áreas sujeitas ao regime florestal; Também o traçado/corredor proposto para a implantação da 
Linha elétrica integra território, quase totalmente submetido ao regime florestal, quer no 
concelho de Arcos de Valdevez (1 960m), quer no de Monção (3 090 m). 
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 Áreas Ardidas: na área de estudo do projeto apenas se registam incêndios nos anos de 2005 e 
2006. O corredor definido para a linha elétrica compreende áreas ardidas nos diferentes anos, 
sendo de registar 18 ha de área ardida (65% da área total do corredor), no período entre 2003 e 
2013, sendo que só no ano de 2006 arderam 12 ha. 

 Perigosidade de Incêndio Florestal: a área de estudo possui um elevado risco de incêndio. Nos 
termos da informação atualà eà dispo ívelà so eà aà Pe igosidade à figura seguinte), as 
infraestruturas lineares, nomeadamente o caminho florestal, acesso à câmara de sedimentação 
eà oà o edo à daà li haà el t i aà at avessa à te itó ioà o à lasseà altaà deà pe igosidade .à áà
subestação, central hidroelétrica, câmara de sedimentação e açude não integram as classes alta 
e muito alta de perigosidade, as mais restritivas, quanto ao ordenamento e gestão do território, 
nomeadamente quanto à edificabilidade (nº 2 do artigo 16 do DL 124/2006, de 28 de Junho, 
redação dada pelo DL 17/2009 de 14 de Janeiro e pelo DL 83/2014 de 23 de Maio). 

 

 

 Proteção do Sobreiro (DL 169/2001 de 25 de Maio, alterado pelo DL 155/2004 de 30 de Junho) 
e do  Azevinho (DL 423/89 de 4 de Dezembro): na área definida como corredor para a 
implantação da linha elétrica, regista-se a ocorrência de sobreiros e azevinhos. Relativamente 
às restantes infraestruturas a informação disponibilizada – com menor detalhe – não é possível 
inferir da presença ou ausência destas duas espécies, no entanto e atendendo aos biótopos em 
presença, a ocorrência de exemplares destas apresenta-se como provável. 

 Zona de Pesca reservada do rio Vez: a área de intervenção do projeto incide sobre a Zona de 
Pesca reservada do rio Vez - Monção/Arcos de Valdevez (Portaria nº 104/2001, de 29 de 
Janeiro). 

 Zona de Caça Municipal Sistelo: processo n.º 3922 (criada pela Portaria n.º 110/2005, de 27 de 
Janeiro, e renovada a transferência da sua gestão para a Junta de Freguesia de Sistelo pela 
Portaria n.º 836/2010, de 1 de Setembro). 

 Zona de Caça Associativa Tangil: processo n.º 4546 (concessionada, pelo período de 12 anos, à 
Associação de Caça e Pesca Tangilense - A.C.P.T. através da Portaria n.º 95/2007, de 22 de 
Janeiro). 

 Zona de Caça Municipal da Colina Fria: processo n.º 5390 (criada pelo período de seis anos 
pela Portaria n.º 1239/2009, de 12 de Outubro, e transfere a sua gestão para Colina Fria - 
Associação de Caça e Pesca). 

 Zona de Caça Associativa Costa de Anta: processo n.º 1849 (concessionada, pelo período de 
doze anos, à Associação de Caça e Pesca de Merufe pela Portaria n.º 876/1995, de 14 de Julho, 
e renovada a concessão por igual período pela Portaria n.º 682/2007, de 5 de Junho). 
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 Compatibilidade com o Plano Sectorial Rede Natura 2000 (PSRN2000) e Orientações de Gestão 
para a SIC Peneda Gerês, ZPE e espécies protegidas da SIC e ZPE (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 115-A/2008 de 21 de Julho): Não foi analisada a conformidade do projeto, com os 
objetivos e orientações de gestão, dispostas pelo PSRN2000, para o SIC Peneda Gerês, ZPE 
serras do Gerês e para as espécies da fauna e da flora, nomeadamente as protegidas ao abrigo 
da RN2000. 

 Compatibilidade com o PROF do Alto Minho (DR nº 16/2007 de 28 de Março): É referido no 
EIA que a área em estudo se insere na Sub-região homogénea do Vez.à Na sub-região 
homogénea do Vez visa-se a implementação e incrementação das funções de proteção, da 
silvopastorícia, caça e pesca nas águas interiores e de produção . Nesta sub- egiãoà "…à são 
estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

Proteção 

A recuperação do perfil do solo através de: 

i) Arborizações que induzam o restabelecimento da sua capacidade bioprodutiva, em especial 
das encostas onde os declives assumem pendentes bastante altos e nos locais varridos por 
incêndios florestais; 

Acautelar a integridade ecológica das águas interiores através do: 

i) Melhoramento das cortinas ripárias existentes. 

Silvopastorícia, Caça e Pesca nas águas interiores 

a) Recorrer a práticas que conduzam ao melhoramento da atividadeàsilvopasto ilà …  

i) Beneficiação de pastagens por sementeira; 

ii) Estabelecimento de pastagens permanentes; 

…  

c) Promover a atividade de pesca pela: 

i) Identificação e divulgação de troços com potencial; 

ii) Implementação e beneficiação de infraestruturas de suporte; 

iii) Realização de estudos de monitorização das populações piscícolas; 

iv) Criação de zonas de pesca desportiva. 

…  

Finalmente, verifica-se que a área de estudo é abrangida por "corredores ecológicos". Segundo 
o artigo 10º do referido regulamento, "os corredores ecológicos contribuem para a formação de 
metapopulações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo conectar 
populações, núcleos ou elementos isolados, e integram os principais eixos de conexão, 
delimitados no mapa síntese com uma largura máxima de 3 km. Nestas zonas, "as normas a 
aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são as consideradas para as funções de proteção e 
de conservação, nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com objetivos 
de gestão e intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos nas 
galerias ripícolas, bem como a subfunção de conservação de recursos genéticos, com objetivos 
de gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e manutenção e 
fomento dos próprios corredores ecológicos". 

 Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios: o EIA efe eà ueà dado que a área de 
estudo se insere numa zona de muito alto risco de incêndio, a implementação do 
aproveitamento hidroelétrico do Sistelo deverá cumprir as disposições presentes nos planos 
municipais publicados pelos concelhos abrangidos.", contudo, não é feita uma análise 
conclusiva, não retirando quaisquer consequências para a conformidade do projeto, com os 
referidos PMDFCI - de Monção e Arcos de Valdevez.  
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Avaliação de impactes 

Para a fase de construção, o EIA identifica impactes ambientais, no que se refere, às seguintes ações: 

 O estaleiro principal, bem como os estaleiros móveis de apoio produzirão alterações 
temporárias pela afetação da área ocupada. O estudo classifica este impacte como negativo, 
direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e reduzido. 

 A desmatação e/ou decapagem dos terrenos nos locais de implantação das infraestruturas irão 
afetar áreas classificadas, nomeadamente Rede Natura 2000, REN, Regime Florestal e Domínio 
Hídrico. A nível de ordenamento as áreas afetadas por esta ação estão classificadas como 
Espaço Natural e Espaço Florestal de Proteção e Conservação. O EIA classifica este impacte 
como negativo, direto, temporário/ permanente (dependendo dos locais), provável, local, 
imediato, irreversível/ reversível (dependendo dos locais), significativo e reduzido. 

 O açude afetará áreas da Rede Natura 2000, REN, Domínio Hídrico, Regime Florestal. A nível de 
ordenamento as áreas afetadas por esta ação estão classificadas como Espaço Natural e Espaço 
Florestal de Proteção e Conservação. O EIA classifica este impacte como negativo, direto, 
permanente, provável, local, imediato, irreversível, significativo e reduzido. 

 A câmara de sedimentação afetará áreas da REN e Regime Florestal Parcial. A nível de 
ordenamento a área afetada por esta ação está classificada como Espaço Florestal de Proteção 
e Conservação. O EIA classifica este impacte como negativo, indireto, permanente, provável, 
local, imediato, irreversível, pouco significativo e reduzido. 

 O circuito hidráulico (conduta) afetará áreas da Rede Natura 2000, REN, Domínio Hídrico, 
Regime Florestal. A nível de ordenamento as áreas afetadas por esta ação estão classificadas 
como Espaço Natural e Espaço Florestal de Proteção e Conservação. O EIA refere que … àasà
condutas serão enterradas na sua totalidade, sendo que no final dos trabalhos de aterro será 
efetuada a modelação do terreno com as terras vegetais entretanto armazenadas, podendo a 
área afetada retomar os usos observados na situação de referência (caminho florestal na maior 
parte do traçado). Serão, ainda, executadas as devidas passagens hidráulicas de modo a 
garantir o escoamento adequado das linhas de água atravessadas ,à eà lassifi aà esteà i pa teà
como negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e 
reduzido. 

 Para a central hidroelétrica o EIA considera o segui te:à P ev -se que a área afetada durante a 
fase de construção da central seja a faixa ribeirinha, e parte de um pequeno lameiro, que se 
encontram classificados como espaço natural e sujeitos ao regime da REN. Mais 
especificamente, no que diz respeito às classes de REN, esta infraestrutura será localizada em 
áreas com risco de erosão.  

A central será instalada num terreno agrícola marginal ao rio, onde existem duas edificações 
(habitação e celeiro). Dada a previsível boa qualidade da camada superficial do solo resultante 
da decapagem da área de implantação da central, esta será acondicionada em pargas de forma 
a ser reutilizada para integração paisagística do meio envolvente. à Oà estudoà lassifi aà esteà
impacte como negativo, direto, certo, local, imediato, irreversível, significativo e reduzido; 

 Acessos novos e beneficiação de acessos existentes afetarão áreas da Rede Natura 2000, REN, 
Domínio Hídrico, Regime Florestal. A nível de ordenamento as áreas afetadas por estas ações 
estão classificadas como Espaço Natural e Espaço Florestal de Proteção e Conservação. O EIA 
refere que o acesso à câmara de sedimentação será utilizado e melhorado o caminho florestal 
existente, com cerca de 4 500 m de extensão. As condições iniciais do caminho serão 
retomadas após a conclusão dos trabalhos, pelo que a sua utilização e beneficiação 
determinarão uma intervenção temporária.  

Quanto ao acesso novo à central hidroelétrica, o EIA e io a:à O acesso à central desenvolver-se-á na 
encosta da margem direita do rio Vez e constituirá um prolongamento da EN 304, e com uma extensão 
total de aproximadamente 550 m. Este prolongamento será executado em espaços naturais, 
classificados como REN, especificamente áreas com risco de erosão. As atividades de escavação, em 
especial nas zonas declivosas, poderão originar eventuais impactes negativos resultantes da queda do 
material movimentado (e.g. blocos de pedra). Este caminho, criado em fase de construção, tornar-se-á 
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definitivo na fase de exploração, determinando uma alteração permanente da ocupação do solo nessa 
área.  

Ainda relativamente ao acesso a criar à central hidroelétrica, verifica-se a ocupação definitiva de uma 
pequena faixa linear no limite norte do SIC Peneda-Gerês, que não colocará, no entanto, em causa os 
valores ambientais que justificaram a sua classificação. àOàEIA classifica este impacte como negativo, 
direto, temporário / permanente (dependendo dos locais), provável, local, imediato, irreversível / pouco 
significativo e reduzido. 

Para a fase de exploração, o EIA considera que a presença do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo 
determinará alterações permanentes no ordenamento do território, nomeadamente pela alteração dos 
usos do solo que a área sofrerá e pela derivação de parte dos caudais na zona do açude e o seu 
posterio àla ça e toà u àt oçoàaàjusa te,àju toà à e t alàhid oel t i a.àMaisà efe eà ueà À entrada em 
funcionamento de um açude está associado o efeito de barreira imposto ao sistema natural de 
escoamento, passando o troço de montante a apresentar características lênticas (idênticas) e o de 
jusante a ter um caudal dependente das condições de exploração da albufeira criada, diminuindo ou 
au e ta doàdeàa o doà o àasà e essidadesàhíd i asàdeà adaà asoàespe ífi oàdeàutilização.à … àOàáHEàdoà
Sistelo afetará, ainda, de forma permanente, uma área bastante reduzida situada no limite das zonas 
classificadas como SIC Peneda-Gerês e ZPE da Serra do Gerês, não se prevendo, no entanto, a afetação 
significativa dos valores avifaunísticos e de flora, fauna e habitats que justificaram a sua classificação. 
Tendo em conta os impactes previstos para a ictiofauna do rio Vez provocados pela exploração do AHE 
doà“istelo,à àpossívelàa te ipa àu ài pa teà eduzidoàso eàaàzo aàdeàpes aà ese vada.à …  

Os impactes neste descritor decorrentes da presença e funcionamento da câmara de sedimentação não 
serão significativos, dado que esta infraestrutura se localiza maioritariamente no subsolo. 

A presença da conduta forçada não terá impacte sobre o ordenamento do território, uma vez que esta 
estrutura será, na sua grande maioria, enterrada, prevendo-se que, a médio prazo, os usos e ocupação 
do solo tenham já recuperado dos efeitos da intervenção. 

O edifício da central, por sua vez, alterará o uso e ocupação dos solos registados na situação de 
referência acarretando, obrigatoriamente, um impacte negativo no ordenamento do território. No 
entanto, a sua localização, a sua reduzida volumetria e os materiais usados na sua construção 
(característicos da região) minimizarão este impacte. à 

O EIA classifica este impacte como negativo, direto, permanente, certo, local, imediato/ médio prazo/ 
longo prazo (dependendo dos locais), irreversível, pouco significativo e reduzido. 

Quanto à manutenção das infraestruturas o EIA considera que se traduzirá em operações pontuais e 
temporárias, não prevendo impactes relevantes sobre o ordenamento do território. No entanto refere 
se as ações necessárias à manutenção das infraestruturas obrigarem a alterações do coberto vegetal 

ou da topografia em áreas sensíveis para a conservação da natureza, poderão resultar impactes .àEste 
impacte é classificado como negativo, direto, temporário, improvável, local, imediato, reversível, pouco 
significativo e reduzido. 

Relativa e teà àp ese çaàeàutilizaçãoàdosàa essos,àoàEIáà e io aà ueà determinarão uma alteração 
permanente nos usos e ocupação do solo. Estando estas áreas classificadas como espaço natural e 
espaço florestal de proteção e conservação, sujeitas ao regime da REN, a longo prazo assistir-se-á ao 
restabelecimento de vegetação herbácea e arbórea na sua envolvente. A manutenção dos acessos 
traduzir-se-á em operações pontuais e temporárias, não se prevendo impactes relevantes sobre o 
ordenamento do território. à Oà estudoà lassifi aà esteà i pa teà o oà egativo,à di eto,à te po io,à
improvável, local, imediato, reversível, pouco significativo e reduzido. 

Noà ueà o e eà àalte açãoàdoà egi eàdeà audaisà oà ioàVezà aà o ta teàdoàaçude ,àoàEIáà efe eà A 
futura albufeira inundará permanentemente uma área de cerca de 500 m2 do SIC Peneda-Gerês e da ZPE 
da Serra do Gerês, representando menos de 1 % da sua área total, não se prevendo a afetação 
significativa dos valores ambientais que justificaram a sua classificação. Acresce, como já foi referido 
anteriormente, que neste local assistir-se-á, a longo prazo, ao restabelecimento de uma mata ripícola na 
sua envolvente. A albufeira constituirá, ainda, um local privilegiado de lazer para a população, prevendo-
se,à desteà odo,à u à i pa teà asta teà positivo.à … . O estudo classifica este impacte como positivo, 
indireto, permanente, certo, local, médio prazo, irreversível, significativo e médio. 
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Quanto à albufeira constituir um local privilegiado de lazer para a população, tendo sido este impacte 
classificado deà asta teàpositivo ,àconsidera-se que o mesmo não está corretamente classificado, em 
virtude de não haver acesso nem condições para a população lá chegar, nem haver interesse em que 
haja uma sobrecarga humana nessa área tão sensível. A hipótese da população usar a albufeira com fins 
recreativos/lazer também não tem fundamento, já que o EIA prevê restituir às condições originais todos 
os caminhos beneficiados. 

Da avaliação destes impactes, considera-se que o EIA não realizou corretamente a sua análise, 
nomeadamente no que respeita à conduta, aos acessos e à central hidroelétrica, por não considerar que 
estas intervenções afetam simultaneamente Rede Natura 2000 e Espaço Natural, no concelho de Arcos 
de Valdevez.  

“o eàaà o dutaàe te adaà o side aà ái daàdu a teàasàatividadesàdeàes avação,à efe e-se que existem 
locais onde poderá ser necessário recorrer à utilização de explosivos, devido à ocorrência de rochas de 
dureza elevada a profundidades reduzidas, ou mesmo à superfície do terreno (na zona do açude e 
o duta .à … .à áà o stataçãoà i à lo o ,à aà visita da CA, revelou a existência predominante de 

afloramentos rochosos no seu traçado, o que permite concluir que a implantação de uma conduta 
enterrada ao longo de cerca de 5,5 km, irá gerar impactes negativos significativos. 

 

6. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública decorreu durante 20 dias úteis, de 11 de maio a 5 de junho de 2015. Durante este 
período foram recebidos 131 pareceres com a seguinte proveniência: 

Entidades da Administração Central 

 ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 

DGADR – Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

DGEG – Direção-Geral de Energia e Geologia 

dg Território – Direção-Geral do Território 

DRAP N - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

EMFA – Estado-Maior da Força Aérea 

Turismo de Portugal, IP 

Entidades da Administração Local 

Câmara Municipal de Arcos de Valdevez 

Câmara Municipal de Monção 

Junta de Freguesia de Aboim das Choças 

Junta de Freguesia Álvora e Loureda 

Junta de Freguesia de Cabreiro 

Junta de Freguesia de Cendufe 

Junta de Freguesia do Couto 

Junta de Freguesia de Eiras/Mel 

Junta de Freguesia de Grade e Carralcova 

Junta de Freguesia de Jolda S. Paio 

Junta de Freguesia de Monte Redondo 

Junta de Freguesia de Paçô 

Junta de Freguesia de Padroso 

Junta de Freguesia de Prozelo 
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Junta de Freguesia de Rio de Moinhos 

Junta de Freguesia de Sabadim 

Junta de Freguesia de Senharei 

Junta de Freguesia de Sistelo 

Junta da União das Freguesias de Arcos de Valdevez (São Salvador), Vila Fonche e Parada 

Junta da União das Freguesias de Jolda (Madalena) e Rio Cabrão 

Junta da União das Freguesias de Távora Santa Maria e São Vicente 

Junta da União das Freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá 

Junta de Freguesia de Vale 

Assembleia de Freguesia de Vilela, São Cosme São Damião e Sá  

Organizações Não-governamentais de Ambiente 

 COREMA – Associação de Defesa do Património 

 GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente 

QUERCUS – Associação Nacional de Proteção da Natureza 

Associações e outros movimentos da sociedade civil 

Assembleia de Compartes dos Baldios de Vilela   

Conselho Diretivo dos Baldios de Cabana Maior, freguesia de Cabana Maior 

Associação dos Amigos de Sá, da freguesia de Vilela, São Cosme São Damião e Sá  

ásso iaçãoàdeàCaça,àPes aàeàDespo toà “avi os e  

Associação de Caça e Pesca Tangilense, coadjuvada por 31 assinaturas 

Junta de Agricultores Regadio do Cavaleiro (cavalinho,) subscrita por 83 assinaturas 

Centro Recreativo e Cultural de Távora 

MARE – Centro do Ciências do Mar e do Ambiente 

Concelhia do PCP de Arcos de Valdevez 

Grupo Municipal do CDS-PP de Arcos de Valdevez 

Grupo do CDS-PP na Assembleia de Freguesia de Sistelo segundado por abaixo-assinado com 
376 assinaturas 

Cidadãos 

82 Cidadãos a título individual 

Petição com 222 assinaturas  

Petição com 4822 cidadãos signatários 

Entidades 

ANA, Aeroportos de Portugal, SA  

Infraestruturas de Portugal, SA 

 

Uma forte contestação à implantação do Aproveitamento Hidroelétrico (AHE) do Sistelo é o que emerge 
da análise dos pareceres recebidos, e cujos aspetos mais relevantes se sintetizam em seguida.  

Esta posição, unanimemente, defendida por cidadãos, autarquias, organizações não-governamentais de 
ambiente, associações e outros representantes da sociedade civil é corroborada pelo facto de não terem 
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sido identificadas, na sua perspetiva, mais-valias significativas que justificassem os impactes negativos 
relevantes, significativos e irreversíveis decorrentes da implantação do projeto. 

O Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo situa-se na Reserva da Biosfera Transfronteiriça do Gerês-
Xurês, na Zona de Proteção Especial (ZPE) da Serra do Gerês e no Sítio de Importância Comunitária (SIC) 
do Peneda Gerês, onde estão presentes espécies protegidas prioritárias.  

Efetivamente, ressalta dos contributos analisados que os impactes negativos expectáveis na morfologia 
dos terrenos, no solo, nos recursos hídricos, na qualidade do ar, no ambiente sonoro, na flora, 
vegetação e habitats naturais, na fauna (em particular na ictiofauna e na avifauna, devido à presença da 
linha de alta tensão de ligação ao Sistema Elétrico Nacional (SEN)), na paisagem, no uso e ocupação do 
solo, nos recursos hídricos, com a alteração do regime hidrológico, que vai alterar a rede de regadios de 
que as explorações agrícolas dependem, bem como o funcionamento de moinhos de água, suplantam, e 
muito, eventuais impactes positivos que, de alguma forma, possam ressarcir, dos enormes prejuízos 
causados, toda uma população que, histórica e secularmente, está ligada ao rio Vez.  

Como é sublinhado, amiúde, o Sistelo é dos poucos locais onde ainda é possível observar a sociedade 
em diálogo com a natureza, a serra e o rio. O Vez irriga campos, aciona moinhos e azenhas, dá vida a 
várias praias fluviais. É com este valor que as gentes de Valdevez se habituaram a viver ao longo dos 
séculos, e que nas últimas décadas, tem sido um atrativo turístico de enorme valor e que tem 
mobilizado a economia local em torno de valores como as praias fluviais, ecovias e trilhos pelo que este 
local com características rurais únicas, socalcos rasgados pela força humana e rede de regadio que se 
alimenta a jusante do pretendido açude, merece bem o respeito e a sua preservação.  

Em suma, o rio Vez é um curso de água bastante preservado, ainda sem intervenções antrópicas, o que 
lhe confere um estatuto ecológico de enorme importância. Concomitantemente a este aspeto possui 
uma grande atratividade turística fazendo dele e da sua envolvente um sítio único. Este atributo assenta 
também na biodiversidade que lhe está associada, e que ficará ameaçada com a construção do projeto.  

 

Divergem desta posição a Câmara Municipal de Monção que considera que a implantação do 
Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo não produzirá impactes ambientais negativos muito 
significativos, e as demais entidades por o projeto não colidir com outros da sua competência, embora o 
Turismo de Portugal revele alguma preocupação quanto à sua implantação. 

Assim, 

A Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, embora empenhada em fomentar e apoiar a implementação 
de políticas de eficiência energética e sustentável manifesta uma posição desfavorável ao projeto. Da 
sua análise, realça-se os seguintes aspetos: 

 a implantação do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo provocará inúmeros e significativos 
impactes negativos em áreas classificadas como RAN, REN e Rede Natura 2000 (Sítio de 
Interesse Comunitário Peneda-Gerês e Zona de Proteção Especial da Serra do Gerês); 

 a área onde se localiza o projeto faz parte integrante da reserva da biosfera transfronteiriça do 
Gerés-Xurés, declarada pela UNESCO em 2009; 

 induzirá alterações no regime hidrológico do rio Vez a jusante do açude, em consequência da 
derivação do seu caudal e, também, nas tradições seculares de rega das explorações agrícolas, 
que se dividem em época de rega e lima; 

 o elevado valor cénico e paisagístico que resultou da conjugação das atividades agro-silvo-
pastoris; 

 os projetos que a CM está a desenvolver, nomeadamente a ECOVIA do rio Vez e o museu Vez 
ao ar livre. O rio Vez foi é fundamental na estratégia de desenvolvimento do território; 

 a pesca de recreio e desportiva: estamos em presença de uma zona de pesca reservada do rio 
Vez e está em curso um projeto da CM relativo à concessão de pesca do rio Vez; 

 a requalificação do Castelo do Sistelo que as autarquias (JF e CM) estão a desenvolver; 

 a proposta de classificação dos Socalcos do Sistelo como paisagem natural, processo que está 
em avaliação na DRC Norte;  

 a Incompatibilidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor: afetação da área de 
REN e PDM de Arcos de Valdevez; 
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 a linha elétrica de ligação do aproveitamento hidroelétrico à rede do Sistema Elétrico Nacional, 
que não foi alvo da respetiva avaliação de impactes. 

As Juntas de Freguesia do concelho de Arcos de Valdevez, a par da Assembleia de Freguesia de Vilela, 
São Cosme, São Damião e Sá, da Assembleia de Compartes dos Baldios de Vilela, do Conselho Diretivo 
dos Baldios de Cabana Maior, freguesia de Cabana Maior, da Associação dos Amigos de Sá, da 
freguesia de Vilela, São Cosme São Damião e Sá, da Associação de Caça, Pesca e Desporto “avicosme  
e do Centro Recreativo e Cultural de Távora manifestam, unanimemente, uma posição contra a 
implantação do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo subscrevendo, na íntegra a pronuncia da CM de 
Arcos de Valdevez. 

A Junta de Freguesia do Sistelo acresce que o aproveitamento hidroelétrico será um atentado à 
paisagem e ao riquíssimo património existente e a União de freguesias de Arcos de Valdevez (São 
Salvador), Vila Fonche e Parada e a União das freguesias de Vilela, São Cosme e São Damião e Sá  
reforçam, ainda, os impactes expectáveis durante a construção e a exploração. 

A Associação de Caça e Pesca Tangilense num parecer coadjuvado por 31 assinaturas refere que o rio 
Vez é dos raros rios não intervencionados e com o qual existe como que uma simbiose entre o mesmo e 
as populações e defende que é com o ecoturismo que se desenvolvem regiões como esta. 

A Junta de Agricultores Regadio do Cavaleiro (cavalinho), num parecer subscrito por 83 assinaturas, 
solicita que o regadio tradicional denominado rio do Cavaleiro (cavalinho) não seja minimamente 
prejudicado quanto a usos e costumes com a eventual concessão. 

A COREMA manifesta, igualmente, uma posição desfavorável ao projeto realçando a necessidade de 
preservar quer a beleza paisagística do rio Vez quer a sua diversidade faunística.  

O GEOTA, dado os fracos benefícios associados à construção desta obra, advoga que o Aproveitamento 
Hidroelétrico do Sistelo seja alvo de uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Desfavorável. Realça 
que o Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo se situa na Reserva da Biosfera Transfronteiriça do 
Gerês-Xurês, a Zona de Proteção Especial (ZPE) da Serra do Gerês e o Sítio de Importância Comunitária 
(SIC) do Peneda Gerês, onde estão presentes espécies protegidas prioritárias e considera que este 
impacte não compensa as vantagens deste aproveitamento, colocando em causa o desenvolvimento das 
populações diretamente afetadas. Por último refere a ausência de análise de impactes ou proposta de 
trajeto para a linha elétrica que ligará a central ao Sistema Elétrico Nacional. 

A QUERCUS manifesta, também, a sua oposição, dado que na sua ótica o projeto: 

 implicará a destruição de um habitat prioritário [91EO* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e 
Faxinus excelsior]; 

 criará uma barreira moderada à continuidade fluvial, a qual impedirá o fluxo genético de 
jusante para montante, com particular significado na ictiofauna e na população da Toupeira de 
água; 

 afetará as condições hidrológicas e ecológicas do rio Vez;  

 não dá garantias quanto ao cumprimento dos caudais ecológicos nem quanto à utilização da 
água para os diferentes usos existentes na sub bacia;  

além de que, 

 não houve qualquer estudo do traçado da linha elétrica de ligação à rede pelo que não é 
possível analisar as perturbações sobre a avifauna; 

 impede um futuro ajuste dos limites do SIC Peneda Gerês, com vista à integração da totalidade 
dos valores naturais do vale do Vez em estado de conservação favorável como espaço 
classificado;  

 contraria os instrumentos de gestão territorial em vigor, nomeadamente os PDM de Arcos de 
Valdevez e Monção. 

O MARE – Centro do Ciências do Mar e do Ambiente emite, também, um parecer negativo à construção 
deste aproveitamento hidroelétrico num dos poucos cursos de água da região Norte que ainda mantém 
a sua integridade hidrológica. Para esta decisão contribuíram os seguintes fundamentos: 

 o projeto será construído num troço limítrofe ao Sítio de Interesse Comunitário (SIC) 
Peneda/Gerês à Zona de Proteção Especial (ZPE) Serra do Gerês. Estes locais possuem um 
conjunto de biótopos naturais, caracterizados por uma evidência mínima de pressões de 
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origem antropogénica, que suportam uma fauna diversificada e, em muitos casos, com elevado 
grau de ameaça; 

 o regime de caudais ecológicos representa, em termos de volumes mensais, um decréscimo 
muito acentuado relativamente àquilo que é atualmente a situação natural; 

 a solução proposta para o açude em termos de transposição piscícola não garante, por si só, a 
eficiência da transposição dos espécimes piscícolas;  

 ausência de monitorização adequada dos impactes e das medidas de minimização. 

A Concelhia do PCP de Arcos de Valdevez emite, também parecer negativo ao projeto por entender não 
terem sido tidas em conta as consequências dos impactes ambientais e sociais do projeto e elenca um 
conjunto de preocupações que são intrínsecas a todos os arcuenses e que justificam esta posição: o 
curso do rio, a diminuição do caudal, a movimentação das areias, o impacte das obras, o uso de 
explosivos, a flora, a fauna, a saúde ambiental e as populações, entre outras.  

O Grupo Municipal do CDS-PP de Arcos de Valdevez manifesta, igualmente, uma posição contra a 
execução do projeto, pelos motivos a seguir explanados: 

 o turismo e a agricultura são os dois pilares do desenvolvimento sustentável do concelho, 
sendo que o rio Vez constitui a ancora deste desenvolvimento; 

 o rio Vez constitui uma fonte de riqueza para as populações ribeirinhas, que de uma forma 
integrada o têm sabido utilizar, nos moinhos e nos regadios; 

 o rio Vez é um símbolo dos arcuenses. A população arcuense fundou-se nas suas margens, é 
parte indissolúvel da história e cultura de Arcos de Valdevez. É o mais valioso recurso natural 
do concelho; 

 a diminuição do caudal do rio coloca em causa não só a sobrevivência das populações locais 
que vivem da agricultura como todo o potencial de crescimento turístico associado a Sistelo, 
assim como o equilíbrio biológico de um sistema ribeirinho que depende de uma variação de 
fluxo de água ao longo do ano; 

 o PDM de Arcos de Valdevez não prevê, para esta área, a construção deste tipo de 
empreendimentos; 

 a área está inserida Sitio de Importância Comunitária da Peneda/Gerês, na Rede Natura 2000 e 
faz parte a Reserva da Biosfera Gerês-Xurês.  

 não foi avaliada a linha de alta tensão que fará a ligação ao Sistema Elétrico Nacional. 
 
O Grupo do CDS na Assembleia de Freguesia de Sistelo segundado por um abaixo-assinado por 376 
assinaturas manifesta o seu protesto e o mais profundo repúdio à construção da mini hídrica no rio Vez 
no lugar designado por Arieiro:  

 pelas perdas irreparáveis em todo o ecossistema que chegou até hoje num perfeito equilíbrio, 
entre o homem e a natureza devido à utilização racional dos recursos existentes; 

 por todo o cenário de paisagem de elevado valor ambiental, só possível devido ao rio Vez que 
permite o desenvolvimento de uma fauna e flora únicas; 

 por todo este troço do rio ser classificado na Rede Natura 2000 e, também, fazer também parte 
da reserva mundial da biosfera; 

 pela destruição dos habitats naturais de espécies piscícolas (truta do Vez (autóctone), enguia), 
toupeira de água e da flora com sérios prejuízos na alimentação dos aquíferos existentes. 

82 Cidadãos que a titulo individual enviaram o seu contributo, expressaram-se, veementemente, contra 
a construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo e/ou outra qualquer infraestrutura hídrica que 
afete, altere ou destrua a paisagem natural de Sistelo.  

É transversal a estes contributos que Sistelo é um território com valor cultural e ecológico inestimável. A 
sua paisagem foi moldada pelos seus habitantes ao longo de séculos, resultando num sistema exemplar 
da harmonia entre o homem e a natureza, e que é necessário a todo o custo preservar para o bem das 
gerações futuras. É um território com potencial bastante para criar riqueza, quer através do turismo, 
agricultura biológica, caça e pesca, quer através de outros serviços de ecossistema (reserva de 
biodiversidade, captação de CO2, valor paisagístico, etc.), cujos sistemas de pagamento estão a ser 
estudados e certamente entrarão em vigor num futuro próximo, sendo, juntamente com o Parque 
Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), dado este seu potencial turístico, um pilar fundamental para o 
desenvolvimento do concelho.  
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Ao longo do rio existem inúmeras pesqueiras e captações de água, sobretudo levadas. No entanto, 
nenhuma destas retira uma quantidade significativa de água do leito principal do rio, sendo que, as 
águas de regadio acabam por voltar ao rio devido à infiltração no solo. Esta dinâmica do rio com as 
populações permitiu, aliás, a manutenção de importantes áreas agrícolas, que são hoje importante 
património cultural arcuense e mundial, como sejam, por exemplo, os socalcos de Sistelo, em vias de 
classificação pela UNESCO. 

O projeto colocará em causa todo o curso do rio, que é a espinha dorsal do território do município de 
á osàdeàValdevez,à oà seuà ex-libris  e ao longo do qual existem dezenas de moinhos, azenhas, praias 
fluviais e uma ecovia. Também a prática desportiva que atrai adeptos da pesca, da canoagem, do 
rafting, do bird watching à esta àpostaàe à ausa. A manutenção de habitat é também outo foco de 
preocupação das pessoas: o desvio do rio Vez num troço de quase 6 km, vai afetar o habitat de 3 
espécies de grande importância ecológica e económica, a truta-de-rio, a enguia-europeia e a toupeira-
de-água doce. 

Tratando-se de um investimento que se projeta numa zona com um estatuto de proteção especial, junto 
ao Parque Nacional da Peneda-Gerês, pelas implicações ambientais que vai criar, provocando a rotura 
dum espaço único, pelos habitats e pela biodiversidade existentes, pelos impactes negativos que o 
mesmo vai trazer para as populações de Sistelo e para o concelho de Arcos de Valdevez, consideram não 
ser viável a concretização do empreendimento. 

Numa petição com 222 assinaturas é solicitado às autoridades competentes o veto do projeto na 
medida em que o mesmo apenas trará desvantagens para a paisagem, ecossistema e populações locais. 

Noutra petição, 4822 cidadãos manifestam a sua opinião desfavorável em relação ao Aproveitamento 
Hidroelétrico do Sistelo, pelos motivos a seguir elencados: 

 a forte quebra de caudal do rio Vez colocará em causa todo o curso do rio, que é a espinha 
dorsal do Município de Arcos de Valdevez, ao longo do qual existem dezenas de moinhos, 
azenhas, praias fluviais e uma ecovia; 

 o rio Vez é conhecido pela qualidade das suas águas, sendo um atrativo para atividades 
relacionadas com a pesca; 

 todo o território está inserido em área da Rede Natura 2000, numa área classificada pela 
UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera e, ainda, na proximidade do Parque Nacional 
Peneda-Gerês; 

 os valores culturais e paisagísticos de Sistelo, conhecido pelos seus socalcos que atraem 
centenas de turistas.   

O TURISMO DE PORTUGAL, embora não manifeste uma posição desfavorável destaca, no seu 
contributo, a necessidade de uma adequada ponderação dos impactes na paisagem, na medida em que 
a autenticidade e a singularidade das paisagens do Sistelo contribuem para a diferenciação dos destinos 
tu ísti osàeàpa aàaàsuaàafi açãoà oà e ado:à … à o à a a te ísti asàide tificativas únicas, a aldeia de 
Sistelo, em pleno Parque Natural da Peneda do Gerês, famosa pelas suas paisagens em socalcos, onde 
se cultiva o milho e pasta o gado, exemplo da forma como as populações, durante séculos, 
ultrapassaram as difíceis condições orográficas para tornarem estas terras produtivas, irrigando-as 
at av sà deà levadasà … .à Realça,à po à últi oà ueà oà “isteloà te à sidoà u à asoà deà estudoà e à dive sasà
universidades nacionais e internacionais, devido ao seu ecossistema e, sobretudo, devido à relação que 
o homem estabeleceu ao longo dos séculos com o território de montanha e rio o que levou, aliás a 
proposta de classificação de Sistelo como Paisagem Cultural Evolutiva Viva , em 2009. 

As restantes entidades não se opõem ao projeto por o mesmo não colidir com outros da sua 
competência. Algumas, no entanto, apresentam medidas de minimização e /ou compensação com vista 
a atenuar os impactes inerentes à implantação do projeto, que a seguir se sumarizam. 

A CM Monção considera que a implementação do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo não 
produzirá impactes ambientais negativos muito significativos, pelo que, para que seja preservada a 
qualidade ambiental da região, apenas deverá ficar salvaguardada a correta aplicação das medidas de 
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minimização propostas no EIA, a implementação do acompanhamento ambiental em obra e a 
concretização dos planos de monitorização adequados e das quais destaca:  

 Implementação do Plano de Comunicação e Informação dirigido às populações afetadas, por 
forma a sinalizar o início dos trabalhos, tipo e duração dos trabalhos a realizar e medidas 
minimizadoras que vão ser implementadas para reduzir a incomodidade.  

 O local para deposição do material sobrante da escavação, terra e rochas não contaminadas, 
deverá ser o mais próximo possível do local da obra por forma a evitar os impactes negativos 
produzidos durante o seu transporte. Considerando que nas proximidades existem antigas 
saibreiras abandonadas sem qualquer recuperação, a escolha do local deverá privilegiar a 
ocupação desses locais com a respetiva autorização; 

 A linha de água utilizada para regadio pela população de Santa Marinha – Tangil, pode sofrer 
impactes negativos tanto na fase de construção, nomeadamente, aquando da construção das 
valas para instalação da conduta e construção do açude, como na fase de exploração pelo que 
deverão ser aplicadas as medidas de minimização necessárias a garantir a disponibilidade e 
qualidade da água para o fim a que se destina; 

 Durante a fase de exploração os principais impactes negativos ocorrem na paisagem e na 
ictiofauna devido à alteração dos caudais do rio Vez. Contudo, como se trata de um 
aproveitamento com exploração a fio-de-água com os caudais sobrantes do rio Vez, não se 
prevê que esses impactes sejam significativos.  

A ANACOM verificou a inexistência de condicionantes de natureza radioelétrica, aplicáveis à área do 
projeto pelo que não coloca qualquer objeção à implantação do mesmo. 

A DGADR informa que na área de intervenção do projeto não se desenvolvem estudos, projetos ou 
ações da competência pelo que também nada tem a opor ao projeto. 

A DGEG informa não constar nos seus registos o licenciamento de nenhuma pedreira na área de estudo 
do projeto e que nas imediações (freguesia de Merufe, concelho de Monção) existe um núcleo de 
pedreiras, das quais a mais próxima se localiza a uma distância superior a 1000 m da área de estudo. 

A DGT informa, no que à rede geodésica diz respeito, que o projeto não constitui impedimento para as 
atividades por si desenvolvidas. No entanto, alerta, para questões de carácter técnico-legal que, a não 
serem colmatadas, deverão condicionar a prossecução do projeto. 

A DRAP N informa, relativamente à área de implantação do projeto, o seguinte:  

 a implantação do Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo ocorre sobretudo em cambissolos 
húmicos, associados às rochas graníticas, de um modo geral, baixas, o que leva a que estes 
sejam suscetíveis de utilização predominantemente florestal; 

 nas áreas com menores declives, com é o caso das margens do rio Vez na proximidade da 
povoação de Sistelo, nos locais em que os terrenos foram montados em socalcos e nas várzeas 
das linhas de água afluentes do rio Vez, os solos são férteis e de forte uso agrícola; 

 a Este do Sistelo e na margem direita do rio Vez, onde vai ser implantada a central do 
aproveitamento hidroelétrico destaca-se, na margem contrária, a existência de solos 
classificados como possuidores de elevada capacidade de produção agrícola, integrados na 
Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

 Refere, por último, esta entidade que atendendo a que existem regadios tradicionais a jusante 
do açude, deve ser assegurado o caudal necessário para a continuação de práticas agrícolas, ao 
longo de todo o ano, em regime de regadio. Quanto aos restantes aspetos e do ponto de vista 
estritamente agrícola, nada tem a opor. 

O EMFA informa que a instalação pretendida não se encontra abrangida por qualquer servidão de 
unidades afetas à Força Aérea.  

A ANA informa que a área prevista para a implantação do projeto não está abrangida por qualquer 
servidão aeronáutica civil pelo que não está sujeita às condicionantes a ela devida. Relativamente à 
linha de interligação do aproveitamento hidroelétrico ao Sistema Elétrico Nacional, deverão ser 
contempladas as situações de balizagem que se enquadrem na caracterização de obstáculos à 
navegação aérea da circular de informação aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio do INAC, onde se releva 
particularmente as situações dos elementos que previsivelmente cruzem e/ou venham a situar-se em 
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eaà o àedifi a di à dasà autoest adas,à IP’sà eà IC´sà e,à ai da,à ueàdeve à se à o sultadaà aà Fo çaàá eaà
Portuguesa. 

A INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL refere que a área abrangida pelo projeto não colide com nenhuma 
infraestrutura da sua jurisdição nem com nenhum projeto que aquela empresa tenha em curso, pelo 
que nada tem a opor à pretensão. 
 

7. CONCLUSÕES 

O Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo localiza-se na serra da Peneda, abrangendo os concelhos de 
Arcos de Valdevez (freguesia de Sistelo) e de Monção (freguesias de Tangil e de Merufe), no distrito de 
Viana do Castelo. O açude será implantado num troço do rio Vez, afluente da margem direita do rio 
Lima. 

O projeto insere-se no Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Peneda-Gerês (PTCON0001), Zona de 
Proteção Especial (ZPE) das Serras do Gerês (PTZPE 0002), Áreas Importantes para as Aves e 
Biodiversidade (IBA - Important Bird and Biodiversity Areas), e nas proximidades do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês.  

O Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo destina-se exclusivamente à produção de energia elétrica a 
partir da utilização a fio-de-água dos caudais sobrantes do rio Vez, a qual será injetada no Serviço 
Elétrico Nacional (SEN) através da ligação da central do aproveitamento ao Posto de Corte de Alagoa de 
Cima. 

A produção média anual prevista é de cerca de 25 GWh, que, segundo o EIA, é ligeiramente superior ao 
consumo de energia elétrica, em alta, média e baixa tensão, de cada um dos concelhos onde o 
empreendimento se localiza. 

O aproveitamento hidroelétrico compreende as seguintes obras principais:  

 Tomada de água no rio Vez dimensionada para derivar o caudal de 2,5 m3/s, constituída por um 
açude de gravidade com cerca de 2 m de altura acima do leito natural e cerca de 30 m de 
comprimento ao nível do coroamento, originando uma albufeira com cerca de 52 m de 
extensão e uma área inundada de 900 m2; 

 Conduta de derivação enterrada, em tubagem deàaço,à o àɸ1200 mm, e cerca de 290 m de 
extensão; 

 Câmara de sedimentação de secção retangular com 2,5 m de largura interior e cerca de 50 m de 
comprimento, semienterrada na encosta; 

 Conduta forçada de aço com diâmetros de 900, 1000, 1100 e 1200 mm, implantada em vala, 
com cerca de 5 455 m de extensão; 

 Central hidroelétrica equipada com um grupo turbina-gerador com potência global de 10 MVA, 
dimensionado para um caudal máximo de 2,5 m3/s. O edifício localiza-se na margem direita do 
rio Vez; 

 Subestação, com uma área de cerca de 130 m2, ficará situada numa plataforma a cota superior à 
do edifício da central. 

O esquema hidráulico do aproveitamento é do tipo fechado com funcionamento em pressão. A 
produção de energia elétrica é conseguida com um desnível de 468 m existente entre o nível de água no 
açude (NPA) e a cota do eixo dos injetores da turbina. 

O açude será implantado num troço retilíneo do vale do rio Vez, bastante encaixado nessa zona, 
imediatamente a montante de uma curva pronunciada para a direita. É constituído por um perfil de 
enrocamento com um muro de betão armado inserido no eixo da crista, que assegurará a estanquidade. 
A descarga dos caudais de cheia far-se-á diretamente sobre o corpo do açude. 

O projeto prevê um dispositivo de transposição de ictiofauna, tendo-se optado por uma estrutura do 
tipo passagem para peixes com bacias sucessivas ligadas por descarregador superficial. A escada de 
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peixes ficará instalada na margem direita. A conceção do dispositivo foi efetuada tendo em conta as 
espécies alvo previstas, neste caso pertencentes à família dos salmonídeos. 

O aproveitamento será explorado a fio-de-água com regularização diária das afluências, garantindo-se o 
escoamento no rio dos caudais reservados (caudal ecológico e caudal para rega a jusante do açude). 
Quando o caudal afluente exceder a capacidade de derivação do circuito hidráulico (2,5 m3/s), o caudal 
afluente em excesso será descarregado sobre o açude. Nesta situação, o aproveitamento funcionará em 
contínuo, à potência máxima instalada. Quando o caudal afluente for inferior a 2,5 m3/s o 
aproveitamento hidroelétrico funcionará intermitentemente, turbinando preferencialmente durante os 
períodos de ponta e de cheia do diagrama de cargas. 

Prevê-se que, em média, o aproveitamento esteja inativo durante cerca de 3 meses por ano, coincidindo 
com a época estival. 

Relativamente à determinação do regime de caudais ecológicos, o EIA definiu o caudal ecológico como 
sendo 10 % do caudal modular mensal, com um mínimo de 5% do caudal modular anual (Qmod =1,465 
m3/s). O EIA também prevê um caudal reservado para rega. 

O ponto de interligação ao Serviço Elétrico Nacional (SEN) está previsto no Posto de Corte de Alagoa de 
Cima, através de uma linha elétrica aérea, a 60 kV, que terá uma extensão de aproximadamente 6 km. A 
linha elétrica atravessa as freguesias de Sistelo (concelho de Arcos de Valdevez), Tangil e Merufe 
(concelho de Monção). 

No âmbito da avaliação efetuada e dadas as características do projeto e do seu local de implantação 
considera-se como fatores ambientais determinantes para a tomada de decisão a Ecologia e os Recursos 
Hídricos Superficiais, e como fatores ambientais relevantes a Socioeconomia e a Paisagem, tendo em 
consideração o a seguir exposto. 

 Sistemas ecológicos: tendo em consideração a afetação direta e indireta de áreas sensíveis, 
nomeadamente o Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Peneda-Gerês (PTCON0001), Zona de 
Proteção Especial (ZPE) das Serras do Gerês (PTZPE 0002), Áreas Importantes para as Aves e 
Biodiversidade (IBA - Important Bird and Biodiversity Areas), e Parque Nacional da Peneda-Gerês; 
a presença de habitats prioritários, e de espécies com estatuto de proteção, das quais se 
destacam a toupeira de água e o lobo. 

 Recursos hídricos superficiais: tendo em consideração a afetação direta do rio Vez com a 
implantação do açude e consequentemente a alteração do regime de caudais do mesmo. 

 Paisagem: tendo em consideração a afetação de uma área com qualidade visual média a 
elevada, e com uma proposta em curso para que seja classificada o oà Paisage àCultu al .  

 Socioeconomia: tendo em consideração os objetivos do projeto, produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte de energia renovável e não poluente contribuindo para a diversificação das 
fontes energéticas do país e para o cumprimento do Protocolo de Quioto. 

De seguida são apresentados os principais impactes ambientais significativos decorrentes do projeto (na 
fase de construção e exploração) nos fatores ambientais considerados determinantes e relevantes. 

Na Ecologia, prevê-se que na fase de construção, o projeto induzirá impactes negativos significativos 
com a construção da central hidroelétrica, da subestação e do novo troço do caminho de acesso a estas 
infraestruturas. Tratando-se de uma área que apresenta encostas com grande declividade e com riscos 
de erosão associados, prevêem-se impactes negativos significativos e não minimizáveis em espécies da 
flora RELAPE, e habitats protegidos. Na construção prevê-se ainda impactes negativos significativos em 
espécies sensíveis à perturbação antrópica, nomeadamente o lobo ibérico.  

Na fase de exploração, os impactes negativos na fauna aquática estão relacionados com o efeito 
barreira que a construção do açude no rio Vez vai provocar à livre circulação de espécies com estatuto 
de proteção dependentes do meio aquático, como é o caso da Enguia (Anguilla anguilla), e da Toupeira 
de água (Galemys pyrenaicus), sendo que todo o curso do rio Vez até à sua confluência com o rio Lima, é 
considerado como um Sítio de Importância para a Conservação da Toupeira de água - SIC-Galemys. 

No que se refere à espécie prioritária Canis lupus (lobo ibérico), de que se destaca a presença da 
Alcateia do Vez na área de intervenção direta do projeto, preveem-se impactes negativos e significativos 
a muito significativos sobre a espécie, uma vez que a presença do projeto e infraestruturas associadas, 
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ANEXO I 

 
Enquadramento e localização do projeto 
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ANEXO II 

 
Registo fotográfico da visita ao local 
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APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DE SISTELO  

REGISTO FOTOGRÁFICO DA VISITA AO LOCAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

28 DE MAIO DE 2015 

  

Vista para o local de implantação da central (próxima do edifício 

existente), onde chega a conduta forçada e sai a linha elétrica 

Vista para o local onde chega a conduta ao longo do caminho 

existente para começar a descer a encosta para a central 

 

  

Início do caminho florestal onde se pretende implantar a conduta 

forçada e que vai dar à zona do açude 

Caminho florestal onde ser pretende implantar a conduta, a chegar à 

zona do açude 
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Acesso à zona de câmara de sedimentação e acesso ao açude 

 

  

Acesso à câmara de sedimentação e açude Vista para a zona de implantação do açude 
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Vista para jusante do açude 

 

 

 

 


