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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento apresenta a Proposta de Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 

do projecto APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE PENACOVA E POIARES, nos termos do previsto no 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, que estabelece o regime jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental. 

De acordo com a legislação aplicável, nomeadamente o Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 69/2000, pretende-se 

com esta Proposta de Definição do Âmbito garantir uma Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) bem supor-

tada, por meio de identificação prévia dos assuntos mais importantes a abordar no EIA, de acordo com o 

mencionado na Portaria 330/2001 de 2 de Abril, designadamente: 

• Identificação, descrição sumária e localização do projecto; 

• Alternativas do projecto; 

• Identificação das questões significativas; 

• Proposta metodológica de caracterização do ambiente afectado e sua previsível evolução sem pro-

jecto; 

• Proposta metodológica para avaliação de impactes; 

• Proposta metodológica para a elaboração do plano geral de monitorização; 

• Planeamento do EIA. 

Esta Proposta de Definição do Âmbito é resultado de uma análise prévia da sensibilidade ambiental no que 

respeita à implantação deste projecto, de acordo com as áreas afectadas e descritores avaliados. 
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2. IDENTIFICAÇÃO, DESCRIÇÃO SUMÁRIA E LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

HEPP - Hidroenergia de Penacova e Poiares, Lda. 

2.2. DESIGNAÇÃO DO PROJECTO 

AHPP - Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares 

2.3. FASE DO PROJECTO E ANTECEDENTES 

Apesar de se desconhecerem, nesta fase do estudo, os antecedentes do AHPP, no artigo “A Companhia Eléc-

trica das Beiras e o aproveitamento hidroeléctrico do Mondego”, Figueira, J.J.M existem referências à análise 

do local do Caneiro para implantação de uma barragem. Desta comunicação tem-se: “O ano de 1961 adqui-

re uma relevância por a CEB, no seu Relatório anual, e na continuação do programa de trabalhos, fazer refe-

rência ao reconhecimento geológico dos dois locais de barragens no Baixo Mondego: Dão e Caneiro. Acres-

centava ainda que baseado neste reconhecimento geológico – que implicou a realização de prospecções 

geofísicas muito completas e a execução de 1 050 metros de sondagens, a perfuração de 365 metros de 

galerias e a abertura de 730 metros de trincheiras – elaborámos um novo projecto de aproveitamento desta 

zona do rio apoiado num conhecimento bastante perfeito da geologia dos terrenos, este projecto será um 

padrão seguro para a definição da solução mais conveniente para o Baixo Mondego, nomeadamente a geo-

logia, não são, ao que nos consta, muito favoráveis”. 

No dia 27 de Dezembro de 2010 foi assinado, entre a Administração da Região Hidrográfica do Centro (ARH 

Centro) e a  HEPP - Hidroenergia de Penacova e Poiares, Lda., o Contrato de Implementação da concessão 

da utilização privativa de recursos hídricos do domínio público para: 

 a produção de energia hidroeléctrica; 

 a concepção, construção, exploração e conservação das respectivas infra-estruturas hidráulicas, 

com reserva de capacidade de injecção de potência na rede eléctrica de serviço público (RESP) e de identifi-

cação de pontos de recepção associados para energia eléctrica produzida em central ou centrais hidroeléctri-

cas relativo ao aproveitamento hidroeléctrico relativo Lote 1C. 

Este aproveitamento situa-se no troço do rio Mondego localizado nos concelhos de Penacova e Vila Nova de 

Poiares, distrito de Coimbra, com as seguintes coordenadas geográficas: 

 limites de montante M=187613m e P=365980m (anexo) 

 limites de jusante M=183803m e P=362401m (anexo) (sistema Hayford-Gauss Militar). 

A potência instalada do aproveitamento hidroeléctrico será de 9 MW. 
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Para a celebração do referido contrato com a ARH Centro foi efectuado o pagamento de uma contrapartida 

financeira ao Estado, conforme estipulado no Programa do Procedimento, acrescida do valor consagrado no 

concurso público. 

O EIA será realizado em Fase de Estudo Prévio. 

2.4. OBJECTIVOS DO PROJECTO E SUA JUSTIFICAÇÃO 

O objecto da concessão consiste na atribuição, pelo prazo de 45 anos, da utilização privativa de recursos 

hídricos do domínio público para produção de energia hidroeléctrica, incluindo a concepção, construção, 

exploração e conservação das respectivas infraestruturas hidráulicas, com reserva de capacidade de injecção 

de potência na rede eléctrica de serviço público (RESP) e de identificação de pontos de recepção associados 

para a energia eléctrica produzida.  

O aproveitamento hidroeléctrico do troço do rio Mondego (designado por Lote 1C), tem por objectivo a valo-

rização do potencial energético deste curso de água, tendo em consideração o enquadramento sócio-

económico e a promoção da protecção, conservação e requalificação dos recursos hídricos e restauro da 

biodiversidade, em perfeita sintonia com a estratégia da ARH do Centro, I.P. Em face disto, nas soluções a 

analisar para o Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares, as coordenadas da implantação do 

açude e da central hidroeléctrica seguirão de perto o indicado nos documentos contratuais, sofrendo, even-

tualmente, pequenas alterações para adaptação à topografia e ocupação e uso do solo na zona afectada, 

facilidade de construção e condições geotécnicas dos locais de fundação das obras. 

 

2.5. PROJECTOS ASSOCIADOS OU COMPLEMENTARES 

2.5.1. Acesso viário 

Os acessos ao AHPP serão feitos directamente a partir da estrada N110. O traçado da Estrada Nacional nº 

110 é adjacente ao rio, não sendo necessária a construção de qualquer estrada ou caminho de acesso à 

central. Prevê-se que seja apenas necessário criar uma zona de estacionamento na EN110 para paragem de 

viaturas de serviço, ou de apoio à manutenção da central. A localização aproximada da futura central do 

AHPP bem como da zona de estacionamento encontra-se apresentada na Figura 1. 
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Figura 1 – Localização aproximada da futura central (a vermelho) e barragem (a cinzento) do AHPP e parque de 

estacionamento (a laranja).  
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2.5.2. Linhas de energia 

O caderno de encargos do concurso público previa que a ligação à rede eléctrica ocorresse na subestação de 

Corrente, linha a 60 kV, que dista cerca de 10 km da central do Aproveitamento Hidroeléctrico, conforme 

Tabela 1. 

Tabela 1 – Características da subestação do AHPP. 

Subestação Tensão (kVA) 

Coordenadas da Subestação 

M (m) P (m) 

Corrente 60 177.602 36.2196 

  

Estão definidos dois possíveis traçados para a linha de média tensão (MT) que liga a central do AHPP à 

subestação Corrente, traçado 1 – o traçado mais curto possível tendo em conta a fisiografia do terreno 

(Figura 2) e o traçado 2, alternativo, concebido de modo a não passar por nenhuma localidade, feito em 

mancha florestal (Figura 3). A comparação entre os dois traçados pode ser feita através da observação da 

Figura 4. 

 

Figura 2 – Traçado 1 da linha de média tensão (laranja). 
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Figura 3 – Traçado 2 da linha de média tensão (laranja). 
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Figura 4 – AHPP e traçados 1 e 2 da linha de média tensão. 

2.5.3. Colectores de águas residuais 

Na fase de construção é previsível que sejam produzidos os seguintes tipos de efluentes: 

 Águas residuais provenientes da lavagem de equipamentos e máquinas (poderão conter pequenas 

quantidades de óleos lubrificantes), que serão encaminhadas para bacias de retenção e posterior-

mente recolhidas por entidades licenciadas para o efeito.  

 Águas residuais domésticas dos estaleiros, que serão encaminhadas para sanitários estanques sendo 

posteriormente recolhidos por entidades licenciadas para o efeito. 

Na fase de operação é previsível que sejam produzidos os seguintes tipos de efluentes: 

 Águas residuais provenientes da lavagem da central e respectivos equipamentos (poderão conter 

pequenas quantidades de óleos lubrificantes), que serão encaminhadas para bacias de retenção e 

Traçado 1 

Traçado 2 

HEPP 

o 
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posteriormente recolhidos por entidades licenciadas para o efeito. Alternativamente poderá ser colo-

cado um separador de hidrocarbonetos.  

 Águas residuais domésticas da central, que serão encaminhadas para sanitários estanques e poste-

riormente recolhidos por entidades licenciadas para o efeito; 

 Águas residuais domésticas da central, que serão encaminhadas para a rede pública através de um 

colector que será construído para interligar à rede de águas residuais do Caneiro. A ETAR pública 

encontra-se edificada na margem direita do rio Mondego 700 metros a jusante do local de constru-

ção do aproveitamento (Figura 5).  

 

Figura 5 – Localização da ETAR do Caneiro e colector existentes (a preto), AHPP e colector a construir (a vermelho). 

2.5.4. Pedreiras para obtenção de materiais 

Não se prevê que sejam necessários inertes para a execução desta obra uma vez que o betão virá prepara-

do da central mais próxima. 

2.6. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE LICENCIADORA OU COMPETENTE PARA A 

AUTORIZAÇÃO 

A entidade adjudicante do Concurso Público é o Estado, decorrendo o concurso sob a direcção do Presidente 

da Administração da Região Hidrográfica do Centro, I.P. A ARH Centro, como representante do Estado Por-

tuguês, celebrou o contrato de concessão que outorgou  à HEPP os direitos e deveres decorrentes do expos-

to no referido contrato. Face ao exposto concluímos que a entidades licenciadora é a ARH Centro.  



Proposta de Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares 

 

 HEPP -  Hidroenergia de Penacova e Poiares Pág. 18 

Devido ao volume da albufeira entendemos que o INAG constitui também uma entidade licenciadora, como 

Autoridade para a Segurança de Barragens.  

2.7. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

2.7.1. Concelhos e freguesias 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares será implantado no rio Mondego (distrito de Coim-

bra), cerca de 250 m a jusante da aldeia do Caneiro (na margem direita), com a construção de um açude 

que criará um espelho de água que se desenvolve até às proximidades da povoação de Carvoeira. 

Na Tabela 2 apresentam-se as coordenadas das secções limítrofes do trecho do rio Mondego afecto ao AHPP 

e nas Figura 6, Figura 7, Figura 8 e Figura 9 pode-se visualizar a localização domesmo. 

Tabela 2 – Características da subestação do AHPP. 

Limites 

Coordenadas cartográficas 
(sistema Hayford-Gauss Militar) 

M (m) P (m) 

Montante 187.613  365.980 

Jusante 183.803 362.401 
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Figura 6 – Localização do Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares. 

 

 

Figura 7 – Localização em Carta Militar, do Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares. 
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Figura 8 – Coordenadas geográficas do limite de jusante M=183803m e P=362401m (sistema Hayford-Gauss Mili-

tar). 

 

Figura 9 – Coordenadas geográficas do limite de montante M=187613m e P=365980m (sistema Hayford-Gauss Mili-

tar). 

 

Em grande parte deste trecho (a jusante da Ronqueira), o curso de água constitui o limite entre os conce-

lhos de Penacova (freguesia de Caneiro), na margem direita, e de Poiares (freguesia de Arrifana), na mar-

gem esquerda. 

Preconiza-se que a central (pé de açude) seja implantada no encontro direito do açude (município de Pena-

cova). Assim, os acessos (a partir da EN 110), o estaleiro (fase de construção) e parque de estacionamento 

(a executar) localizam-se igualmente nesta margem. 

A cartografia com a localização do AHAHPP à escala regional e nacional encontra-se no Anexo 1. 

2.7.2. Indicação das áreas sensíveis (na definição do artigo 2º do Decreto-Lei nº 

69/2000, de 3 de Maio) situadas nos concelhos (ou freguesias) de localização 

do projecto ou das suas alternativas e, se relevante, respectiva cartografia 

São consideradas como áreas sensíveis as: 

 Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de Janeiro, com as altera-

ções introduzidas pelo Decreto-Lei nº 227/98, de 17 de Julho; 
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 Sítios da Rede Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e Zonas de Protecção Especial, 

classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Directivas nº 

79/409/CEE e 92/43/CEE; 

 Áreas de protecção dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público definidas nos 

termos da Lei nº 13/85, de 6 de Julho. 

A área protegida mais próxima do AHAHPP é a Reserva Natural do Paul da Arzila que se situa na zona do 

baixo Mondego repartindo-se pelas freguesias de Arzila, Pereira e Anobra, pertencentes, respectivamente, 

aos concelhos de Coimbra, Montemor-o-Velho e Condeixa-a-Nova, portanto fora dos concelhos ou freguesias 

da localização do projecto e suas alternativas. 

O sítio da Rede Natura 2000 mais próximo do AHPP é a ZEC PTCON005 – Paul da Arzila, que tal como dito 

anteriormente fica fora dos concelhos ou freguesias da localização do projecto e suas alternativas. 

Os monumentos relativamente próximos do AHPP são monumentos de interesse municipal como a Igreja 

Matriz de Penacova, o cruzeiro de Penacova ou o Mosteiro do Lorvão, inseridos em zonas urbanas e fora da 

área de influência do AHPP. 

2.7.3. Planos de ordenamento do território (regionais, municipais, intermunicipais, 

sectoriais e especiais) em vigor na área do projecto e, quando se justifique, 

classes de espaço envolvidas 

 Estão em vigor para a área em estudos os seguintes planos de ordenamento do Território: 

• Plano Regional de Ordenamento do Território do Centro (PROT Centro); 

• Plano Director Municipal de Penacova; 

• Plano Director Municipal de Vila Nova de Poiares; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal da Beira Litoral; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal do Pinhal Interior Norte; 

Na planta de Ordenamento do PDM de Penacova a área de estudo preconiza as seguintes classes de espaço: 

• Espaços Agrícolas – RAN; 

• Espaços Florestais - Área Silvo-pastoril; 

• Espaços Florestais – Área Florestal de Produção; 

• Espaços Urbanos – Área Urbanizada; 

• Espaços Urbanos – Área Urbanizável; 
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• Espaços Preferenciais de Desenvolvimento Turístico – Zona Preferencial de Desenvolvimento Turísti-

co. 

Na planta de Ordenamento do PDM de Vila Nova de Poiares a área de estudo preconiza as seguintes classes 

de espaço: 

• Espaços agrícolas – RAN; 

• Espaços florestais – mata | floresta. 

2.7.4. Servidões condicionantes e equipamentos/infra-estruturas relevantes 

potencialmente afectados pelo projecto 

2.7.4.1. Servidões condicionantes 

Ao longo da área de estudo, no PDM de Penacova existem as seguintes servidões / condicionantes (Tabela 

3): 

Tabela 3 – Servidões / Condicionantes PDM Penacova. 

Servidões / Condicionantes Elementos  

Reserva Ecológica Nacional 

Zonas Ameaçadas por Cheias 

Áreas de Máxima Infiltração 

Áreas com Riscos de Erosão 

Reserva Agrícola Nacional   

Protecção de Infra-estruturas e Equipamentos 
Captação com Elevação 

Estação Elevatória 

Ao longo da área de estudo, no PDM de Vila Nova de Poiares existem as seguintes servidões / condicionan-

tes (Tabela 4). 

Tabela 4 – Servidões / Condicionantes PDM Penacova. 

Servidões / Condicionantes Elementos  

Reserva Ecológica Nacional 

Zonas Ameaçadas por Cheias 

Áreas de Máxima Infiltração 

Áreas com Riscos de Erosão 

Reserva Agrícola Nacional   

Protecção de Infra-estruturas e Equipamentos Captação com Elevação 
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Estação Elevatória 

2.7.4.2. Equipamentos/infra-estruturas relevantes potencialmente afectados pelo 

projecto 

Os equipamentos/infra-estruturas relevantes, potencialmente afectados pelo AHPP, serão essencialmente as 

vias de comunicação local e regional, nomeadamente e estrada nacional 110, pois será a via de acesso à 

obra e junto da qual será criado o parque de estacionamento/manobras de veículos da obra. A obra gerará 

um acréscimo significativo da circulação de veículos pesados, que poderá induzir um aumento da deteriora-

ção dos pisos das vias de circulação mais utilizadas e aumento das emissões de ruído, vibrações e gases 

resultantes da combustão. 

2.8. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO APROVEITAMENTO 

HIDROELÉCTRICO DE PENACOVA E POIARES 

A zona onde se insere o AHPP é zona de ocupação humana tradicional e antiga em Portugal, devido ao 

carácter fisiográfico pouco acentuado e à proximidade ao rio Mondego. 

A montante do projecto existe uma maior densidade de ocupação humana com várias localidades próximas 

do rio Mondego: Penacova, Cheira, Chelo e Rebordosa, no concelho de Penacova; e Ronqueira e Carvoeira, 

no concelho de Vila Nova de Poiares. A localidade mais próximo a jusante do projecto é a de Caneiro, conce-

lho de Penacova. Sendo as localidades de São Mamede, do concelho de Penacova, e Soutelo e Arrifana do 

concelho de Vila Nova de Poiares mais afastada do troço do rio Mondego que será afectado pelo projecto.  

As actividades económicas tradicionais da zona de implantação do AHPP são as de carácter agrário/florestal, 

sendo que a floresta de eucaliptos apresenta-se em posição de destaque devido às grandes áreas ocupadas. 

A exploração relativamente longa e extensiva dos terrenos leva a que os valores naturais florísticos sejam 

reduzidos, onde se destacam apenas algumas manchas de galeria ripícola junto à margem do rio Mondego e 

de alguns pequenos afluentes. Em consequência de um habitat relativamente pobre em termos florísticos 

também a fauna terrestre da zona não terá grandes valores de destaque. Apesar destes aspectos a fauna 

piscícola do rio Mondego assume alguma importância devido ao grau de preservação da qualidade ecológica 

da sua água e da inexistência de grandes barragens a jusante de Coimbra, e ainda a requalificação do açude 

de Coimbra que permitirá a passagem de espécies migradoras, será expectável encontrar na zona de 

implantação do AHPP, ou próximos, espécies de interesse conservacionista e também sócio/económico, 

como a Lampreia, o Sável, a Savelha ou a Enguia. 

Mais recentemente as actividades de turismo de natureza têm assumido um papel de algum relevo na zona, 

quer do ponto de vista meramente económico quer do ponto de vista de dinamização sociocultural. Destas 

actividades destaca-se a canoagem. Do ponto de vista ambiental estas actividades desempenham dois 

papéis: um de ajuda na promoção da conservação da natureza, através da sensibilização e capacidade de 
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detecção de agressões ao meio ambiente; mas por outro lado induzem perturbação no meio devido ao 

aumento da circulação de embarcações no rio e estradas. 

O designado lote 1C compreende um trecho do rio Mondego com cerca de 7,5 km de extensão, que se 

desenvolve, aproximadamente, entre as povoações de Carvoeira, a montante, e do Caneiro, a jusante. 

Nas secções limítrofes do troço em estudo, as áreas das bacias hidrográficas ascendem a 3770 e 4122 km2.  

O rio apresenta leitos de cheia com larguras variáveis entre 400 (no troço de montante, Porto Figueira) e 90 

m (a jusante), marginado por encostas de declive acentuado. Em algumas zonas, o leito principal encontra-

se confinado por muros laterais. 

O valor médio da precipitação anual ascende a 1100 mm e o escoamento anual (em regime natural, ano 

médio) é da ordem de 500 mm (elementos retirados do PBH Mondego). No entanto, no trecho concessiona-

do, o rio apresenta características artificializadas (em consonância com a classificação constante do PBH 

Mondego), sendo o regime de escoamento muito modificado e condicionado pela exploração dos inúmeros 

aproveitamentos hidráulicos existentes a montante, quer no rio Mondego (Aguieira-Raiva e Hidroeléctrica de 

Penacova), quer nos seus afluentes (em particular a barragem de Fronhas no rio Alva1). 

Assim, a estimativa das afluências ao futuro AHPP e da sua distribuição temporal ao longo do ano (parâme-

tros de importância fundamental para a avaliação da produtividade energética do empreendimento) é com-

plexa e deve ser baseada (se possível) no conhecimento do regime de exploração dos grandes aproveita-

mentos hidráulicos de montante (Fronhas-Aguieira-Raiva). 

Nesta fase preliminar dos estudos, e da análise dos registos disponíveis no SNIRH, estima-se que o caudal 

médio diário anual no AHPP seja da ordem de 45 a 50 m3/s.   

2.9. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AHPP 

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova-Poiares será constituído por: 

 Estrutura de retenção – açude de betão (perfil gravidade) galgável, com uma altura máxima limitada 

a 15 m acima da fundação e desenvolvimento de ~90 m, e respectivos órgãos de segurança (des-

carregador de cheias e descarga de fundo); 

 Captação e circuito de adução, na margem direita, dimensionado para um caudal máximo próximo 

de 150 m3/s; 

 Escada de peixes (eventualmente na margem esquerda); 

                                                

1 Túnel Fronhas-Aguieira, através do qual se efectua a transferência de água da albufeira de Fronhas para a 

da Aguieira. 
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 Edifico da Central (pé do açude, encontro da margem direita) onde serão instalados os equipamen-

tos, mecanismos, autómatos e instalações eléctricas; 

 Canal de restituição no rio Mondego (com rasto aproximadamente à cota 23). 

O corpo do açude, a implantar no rio Mondego cerca de 250 m a jusante da povoação de Caneiro, servirá, 

em grande parte do seu desenvolvimento, de soleira descarregadora (com crista tipo Greager). Por análise 

da topografia disponível (efectuada recentemente para a zona) prevê-se que a crista do açude fique implan-

tada à cota 31 a 33.   

A albufeira criada por este açude terá uma área de cerca de 70-90 ha (para o NPA) e o volume armazenado 

ascende a 3-5 hm3. 

Embora constitua ainda uma análise preliminar, estima-se que o caudal máximo a turbinar e a queda bruta 

sejam da ordem de 150 m3/s e de 8 m. A produção anual média rondará 20 GWh. 

Prevê-se a montagem de dois grupos geradores, com turbinas dimensionadas para o caudal máximo de 

150/2=75 m3/s e uma queda bruta de cerca de 8 m. A potência a instalar ascende a 9 MW. 

O recurso crescente a energias renováveis (não poluentes) tem vindo a promover um grande desenvolvi-

mento nas tecnologias de fabrico de equipamentos para aproveitamento de quedas e caudais da ordem de 

grandeza do aproveitamento em estudo (instalação de turbinas bolbo ou Kaplan). 

O AHPP, tal como concebido, irá funcionar a fio de água, isto é, o escoamento derivado para a central cor-

responde, durante grande parte do ano, ao escoamento afluente ao açude. Os níveis de água na albufeira 

permanecerão praticamente constantes (com excepção dos períodos de caudais extremos).  

Dada a proximidade entre a zona de captação no espelho de água e o local de restituição ao rio Mondego, 

questiona-se a pertinência de instalação de circuito autónomo para derivação de caudais ecológicos. No 

entanto, este assunto será debatido e acordado com a ARH Centro. Poder-se-á encarar a hipótese de este 

ser efectuado, se necessário, por picagem/derivação do sistema da descarga de fundo.  

O aproveitamento será dotado de escada de peixes devidamente adaptada às espécies locais. Será ainda 

analisada (e fundamentada) a eventual criação de outras infra-estruturas ou mecanismos que possam con-

tribuir para a minimização/eliminação de eventuais impactes negativos gerados pelo AHPP, nomeadamente 

passagem de canoas.  

No projecto e construção do AHPP dar-se-á cumprimento ao estipulado na legislação em vigor aplicável, da 

qual se destacam o Regulamento de Segurança de Barragens (DL 344/07) e respectivas portarias (Port 

846/93 - Normas de Projecto de Barragens, 847/93- Normas de observação e inspecção de barragens e Port 

246/98 Normas de construção de barragens) e o Regulamento de Pequenas Barragens (DL409/93). 
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2.10. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO AHPP 

2.10.1. Hidrologia 

Área da bacia hidrográfica captada: 4122 km2. 

2.10.2. Características da Albufeira 

Área inundada ao NPA: 100 x 8000 m2 

Volume Reservatório: 4,8 hm3 

Nível de Pleno Armazenamento (NPA): 31 m 

2.10.3. Açude 

Tipo: Betão gravidade. 

Cota do coroamento: 33 m 

Cota do ponto mais baixo da fundação: 21 m 

Altura máxima acima da fundação: 15 m. 

Desenvolvimento do coroamento: 90 m. 

Fundação: Depósitos Aluvionares / Rocha em Profundidade 

2.10.4. Tomada de Água 

Caudal máximo derivável para a turbina: 150 m3/s 

2.10.5. Central 

Caudal máximo turbinável: 150 m3/s. 

Queda Bruta: 8,0 m. 

Potência instalada: 9 MW (no eixo da turbina). 

Produção média anual: 20 GWh 

2.10.6. Restituição 

Tipo: Directa para o rio Mondego. 

Cota da soleira à saída: 23 m. 

Comporta de isolamento: Duas comportas planas, com 7,5 x 7,0 m2 de área útil. 
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2.11. LISTA DAS PRINCIPAIS ACÇÕES OU ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO, 

EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO 

2.11.1. Fase de Construção 

Durante a fase de construção do Aproveitamento Hidroeléctrico as principais actividades englobam: 

• Montagem e manutenção do estaleiro 

• Execução de trabalhos preparatórios (criação de acessos, implantação e piquetagem das várias 

componentes da obras, campanhas de prospecção, limpeza e desmatação da área afecta ao 

aproveitamento, etc.) 

• Construção de ensecadeiras para o desvio provisório do rio  

• Movimentos de terra (dragagem, escavações e aterros) 

• Saneamento (e eventual tratamento) das fundações  

• Construção do corpo do açude e dos circuitos hidráulicos 

• Construção do edifício da central 

• Instalação e montagem de equipamentos e instalações eléctricas 

• Desmontagem do estaleiro e reposição das condições iniciais (ou outras acordadas) 

2.11.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração do AHPP, as principais acções a desenvolver estão associadas ao cumprimento 

do estabelecido no Plano de Observação e Inspecção, nas normas de operação e gestão do aproveitamento, 

com actividades de manutenção e conservação das diversas componentes da obra (construção civil e equi-

pamentos) e no controlo de segurança (incluindo, se aplicável, a implementação e gestão do plano de 

emergência interno). 

Podem ainda ser consideradas acções geradoras de potenciais impactes na fase de exploração: 

• Existência de novos acessos  

• Enchimento e existência da albufeira 

• Existência do açude e órgão anexo 

• Funcionamento da Central hidroeléctrica/ produção de energia 

• Exploração do aproveitamento e regime de turbinamento na central/variação de nível 

• Lançamento de caudais pela descarga de fundo; 

• Lançamento de caudais pelos descarregadores de cheias; 

• Lançamento de caudais através dos dispositivos de transposição 

• Actividade de limpeza dos limpa-grelhas das tomadas de água; 

• Presença das linhas de transporte de energia; 

• Actividades de manutenção e reparação de equipamentos; 

• Manutenção de espaços verdes, decorrentes de recuperação paisagística. 
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2.11.3. Fase de Desactivação 

Caso se revele necessário proceder ao abandono do aproveitamento, este deve ser precedido do respectivo 

projecto, podendo ou não, ser acompanhado pela demolição (parcial ou total) das suas componentes. 

Caso haja demolição, as principais actividades associadas a esta fase da obra poderão incluir: 

• Instalação, montagem e manutenção de estaleiro 

• Desmontagem de equipamentos e automatismos, remoção e respectivo transporte ao destino 

final 

• Demolição do corpo do açude, circuitos hidráulicos, central e remoção e transporte de resíduos 

aos destinos finais 

• Desmontagem do estaleiro e reposição das condições acordadas 

2.12. LISTA DOS PRINCIPAIS TIPOS DE MATERIAIS E DE ENERGIA UTILIZADOS OU 

PRODUZIDOS 

2.12.1. Fase de Construção 

Durante a fase de Construção do AHPP os principais tipos de materiais e de energia utilizados ou produzidos 

são:  

• Utilizados - Materiais de construção civil (cimento, inertes para betões e argamassas, enroca-

mento, água, aço, madeira, tubagens, resinas, tintas, vernizes, geotêxtil, alumínios, vidros, 

etc.); água; energia (eléctrica, geradores, baterias)  

• Produzidos - materiais resultantes das operações de limpeza e desmatação, saneamento e tra-

tamento de fundações 

2.12.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de Exploração do AHPP os principais tipos de materiais e de energia utilizados ou produzidos 

são:  

• Utilizados - materiais de construção civil a empregar nas operações de manutenção e conserva-

ção (argamassas, resinas, pinturas, protecções catódicas, óleos, lubrificantes, etc); Energia 

(eléctrica e geradores); 

• Produzidos - material sólido depositado (e transporte a depósito), óleos e lubrificantes e produ-

tos resultantes das operações de manutenção e conservação; energia eléctrica 
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2.12.3. Fase de Desactivação 

No entanto, e caso se opte pelo abandono do HEPP com demolição (parcial ou total do HEPP), serão produzidos diversos tipos de 

resíduos de construção civil, bem como de equipamentos. Nessa desactivação haverá consumo de Energia e combustíveis nos 

equipamentos a utilizar. 

2.13. LISTA DOS PRINCIPAIS TIPOS DE EFLUENTES, RESÍDUOS E EMISSÕES 

PREVISÍVEIS 

2.13.1. Fase de Construção 

Durante a fase de Construção do AHPP os principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis são:  

 Efluentes líquidos resultantes das actividades de construção, 

 Resíduos, sólidos e líquidos, resultantes das actividades de remoção do coberto vegetal, escavação, 

construção e demolição, 

 Resíduos, sólidos e líquidos, resultantes das actividades de manutenção de equipamentos, 

 Emissão de ruído, vibrações e gases de combustão das máquinas e operações de construção. 

Os efluentes líquidos gerados durante a fase de Construção são: lixiviados derivados da escorrência das 

águas da chuva sobre os solos desprotegidos na frente de obra, estaleiro, acessos e depósitos de terras; 

lavagem das betoneiras; efluentes domésticos. 

Os resíduos sólidos gerados durante a fase de Construção são: terras e pedras (LER 20 02 02); resíduos 

associados à construção do edifício da central são essencialmente resíduos de construção e demolição (LER 

17 01), madeiras (LER 17 02 04 *) e resíduos de embalagens (LER 15 01 02, 15 01 04); a utilização de 

maquinaria pesada nomeadamente escavadoras e outros equipamentos de construção civil vão originar um 

conjunto de resíduos associados a operações de manutenção e trasfega de combustíveis, na maioria dos 

casos com características perigosas (*), óleos usados (LER 13 01 10 * e 13 02 05 *), materiais absorventes 

(desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos (LER 15 02 02 *), embalagens de plástico e metal (LER 

15 01 02 e 15 01 04) e sucata diversa (LER 16 01 17 e 16 01 18). 

Na contratação o proponente deverá obter o compromisso do empreiteiro geral parar a gestão dos resíduos 

produzidos de forma a garantir o seu adequado armazenamento e destino final. Na Tabela 5,que a seguir se 

apresenta, são listados os resíduos produzidos durante a fase de construção. 

Tabela 5 – Resíduos produzidos na fase de construção e respectivo destino final. 

Resíduos 

LER - Lista Europeia de 

Resíduos 
(Portaria 209/2004) 

Perigosidade Destino Final 

Terras e pedras 20 02 02 Não 
Transportados a vazdouro 

autorizado 
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Óleos hidráulicos minerais não clo-

rados 
13 01 10 (*) Sim 

Valorização ou regeneração 

em entidade licenciada. 

Óleos minerais não clorados de moto-

res, transmissões e lubrificação. 
13 02 05 (*) Sim 

Valorização ou regeneração 

em entidade licenciada. 

Materiais absorventes contaminados 
com hidrocarbonetos. 

15 02 02 (*) Sim 
Valorização ou regeneração 

em entidade licenciada. 

Embalagens de plástico e metal. 15 01 02 e 15 01 04 Não 
Sistema municipal de resí-

duos. 

Sucata diversa. 16 01 17 e 16 01 18 Não 
Reciclagem em entidades 
devidamente licenciadas. 

Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 

materiais cerâmicos ou misturas 
destes 

17 01 01, 17 01 02, 17 

01 03 e 17 01 07 
Não 

Sistema municipal de resí-

duos. 

Misturas ou fracções separadas de 

betão, tijolos, ladrilhos, telhas e 
materiais cerâmicos contendo subs-

tâncias perigosas. 

17 01 06 (*) Sim 
Valorização ou regeneração 

em entidade licenciada. 

Vidro, plástico e madeira contendo 
ou contaminados com substâncias 

perigosas. 

17 02 04 (*) Sim 
Valorização ou regeneração 

em entidade licenciada. 

As emissões de ruído, vibrações e gases de combustão gerados na fase de Construção serão devidas às 

diversas operações, nomeadamente através da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados em 

operações de escavação, construção ou simples transporte. Nesta fase do projecto ainda não existe informa-

ção sobre o faseamento dos trabalhos de construção nem a maquinaria afecta a cada uma das fases. Sabe-

se no entanto que a empreitada irá recorrer a betão pronto, pelo que não será instalada uma central de 

betão no estaleiro. 

2.13.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de Exploração do AHPP os principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis são:  

 Emissão de efluentes líquidos resultantes das actividades de operação 

 Resíduos, sólidos e líquidos, resultantes das actividades de operação 

 Emissão de ruído e vibrações decorrentes do funcionamento da Central. 

Os efluentes líquidos gerados durante a fase de Exploração são: efluentes domésticos e efluentes contami-

nados com óleos. 

Os resíduos sólidos gerados durante a fase de Exploração são derivados das actividades de limpeza e manu-

tenção das instalações e maquinaria, tais como: resíduos de embalagens (LER 15 01 02, 15 01 04), óleos 

usados (LER 13 01 10 * e 13 02 05 *), materiais absorventes (desperdícios) contaminados com hidrocarbo-

netos (LER 15 02 02 *), embalagens de plástico e metal (LER 15 01 02 e 15 01 04) e sucata diversa (LER 16 

01 17 e 16 01 18). 
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Será feita a gestão dos resíduos produzidos de forma a garantir o seu adequado armazenamento e destino 

final. Na Tabela 6, que a seguir se apresenta, são listados os resíduos produzidos durante a fase de explora-

ção. 

Tabela 6 – Resíduos produzidos na fase de exploração e respectivo destino final. 

Resíduos 

LER - Lista Europeia de 

Resíduos 
(Portaria 209/2004) 

Perigosidade Destino Final 

Óleos hidráulicos minerais não clo-

rados 
13 01 10 (*) Sim 

Valorização ou regeneração 

em entidade licenciada. 

Óleos minerais não clorados de moto-

res, transmissões e lubrificação. 
13 02 05 (*) Sim 

Valorização ou regeneração 

em entidade licenciada. 

Materiais absorventes contaminados 
com hidrocarbonetos. 

15 02 02 (*) Sim 
Valorização ou regeneração 

em entidade licenciada. 

Embalagens de plástico e metal. 15 01 02 e 15 01 04 Não 
Sistema municipal de resí-

duos. 

Sucata diversa. 16 01 17 e 16 01 18 Não 
Reciclagem em entidades 
devidamente licenciadas. 

As emissões de ruído e vibrações geradas na fase de Exploração serão devidas ao funcionamento da central, 

nomeadamente ao funcionamento da turbina e grupo gerador. Na construção da central serão adoptadas 

medidas que permitam a atenuação da transmissão de vibrações. Assim, está prevista a construção de uma 

laje de betão, onde assentará a turbina, com uma espessura de 0,50 m, de forma a eliminar as vibrações 

originadas pelo seu funcionamento. Nesta fase do projecto os elementos relativos aos níveis de ruído são 

escassos pelo facto de ainda não se saber qual o modelo do equipamento que será instalado. 

2.13.3. Fase de Desactivação 

Durante a fase de Desactivação do AHPP os principais tipos de efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

são: 

 Efluentes líquidos derivados das actividades de desmantelamento, 

 Resíduos de sucata provenientes do desmantelamento de equipamentos, 

 Resíduos decorrentes das actividades demolição e manutenção de equipamentos, 

 Emissão de ruído, vibrações e gases de combustão das máquinas e operações de construção. 

Os efluentes líquidos gerados durante a fase de desactivação são: lixiviados derivados da escorrência das 

águas da chuva sobre os solos desprotegidos na frente de obra, estaleiro, acessos e depósitos de terras; 

efluente doméstico. 

Os resíduos sólidos gerados durante a fase de Desactivação são: resultantes das actividades de desmante-

lamento dos equipamentos os resíduos de metais ferrosos (LER 16 01 17) e metais não ferrosos (LER 16 01 

18, resultantes das actividades de demolição do edifício da Central, laje de betão e canal hidráulico os resí-

duos betão, tijolos e ladrilhos (LER 17 01 06) e madeira, vidro e plástico (LER 17 02 04); a utilização de 

maquinaria pesada nomeadamente escavadoras e outros equipamentos de construção civil vão originar um 
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conjunto de resíduos associados a operações de manutenção e trasfega de combustíveis, na maioria dos 

casos com características perigosas (*), óleos usados (LER 13 01 10 e 13 02 05), materiais absorventes 

(desperdícios) contaminados com hidrocarbonetos (LER 15 02 02), embalagens de plástico e metal (LER 15 

01 02 e 15 01 04) e sucata diversa (LER 16 01 17 e 16 01 18). 

Na contratação o proponente deverá obter o compromisso do empreiteiro geral parar a gestão dos resíduos 

produzidos de forma a garantir o seu adequado armazenamento e destino final. 

Na Tabela 7 são listados os resíduos produzidos durante a fase de desactivação. 

Tabela 7 – Resíduos produzidos na fase de desactivação e respectivo destino final. 

Resíduos 

LER - Lista Europeia de 

Resíduos 
(Portaria 209/2004) 

Perigosidade Destino Final 

Materiais Ferrosos 16 01 17 Não 
Reciclagem em entidades 

devidamente licenciadas. 

Materiais Não Ferrosos 16 01 18 Não 
Reciclagem em entidades 

devidamente licenciadas. 

Betão Tijolos e Ladrilhos 17 01 06 (*) Sim 
Deposição em aterro Autori-

zado. 

Madeira, Vidro e Plástico 17 02 04 (*) Sim 
Deposição em aterro Autori-

zado 

Óleos Hidráulicos minerais não clora-
dos 

13 01 10 (*) Sim 
Valorização ou regeneração 

em entidade autorizada. 

Óleos minerais não clorados de moto-

res transmissões e lubrificação 
13 02 05 (*) Sim 

Valorização ou regeneração 

em entidade autorizada. 

Materiais absorventes contaminados 

com hidrocarbonetos. 
15 02 02 (*) Sim 

Valorização ou regeneração 

em entidade autorizada. 

As emissões de ruído, vibrações e gases de combustão gerados na fase de Desactivação serão devidas as 

diversas operações, nomeadamente através da utilização de máquinas, equipamentos e veículos pesados em 

operações de escavação, construção ou simples transporte. Nesta fase do projecto ainda não existe informa-

ção sobre o faseamento dos trabalhos de construção nem a maquinaria afecta a cada uma das fases. 

2.14. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL ESTIMADA DAS FASES DE CONSTRUÇÃO, 

EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO E SUA RELAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL, COM O 

REGIME DE LICENCIAMENTO OU DE CONCESSÃO 

2.14.1. Fase de Construção 

Os trabalhos deverão começar com a vedação da área afecta à obra e construção do respectivo estaleiro, 

seguida da decapagem da camada superficial de terras.  

O estaleiro terá uma dimensão de cerca de 1000 m2 e será localizado junto ao local de implantação da Cen-

tral. 
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Estima-se que a área afecta à obra ocupe uma faixa de terreno paralela ao rio com um comprimento total de 

80 m e com uma largura aproximada de 100 m. 

Após a montagem do estaleiro será necessário executar uma ensecadeira de terra que protegerá o recinto 

dos trabalhos, de forma a permitir a execução dos trabalhos de construção da central.  

Segue-se a realização das escavações necessárias na zona de fundação da central após as quais serão reali-

zadas as betonagens dos elementos estruturais, numa primeira fase, até à cota do piso principal. 

A construção do aproveitamento será efectuada com recurso a meios mecânicos nomeadamente: escavado-

ras, pá carregadora, camiões para transporte de terras e materiais de demolição em vazadouro. Será ainda 

utilizado betão pronto na construção da central. A montagem dos equipamentos será efectuada recorrendo a 

uma grua móvel. 

A ligação da Central à rede eléctrica local da EDP, de 60 kV, será efectuada através de cabo eléctrico aéreo 

até à subestação de Corrente, localizada a cerca de 8000 m a Oeste da Central.  

Estima-se que a fase de construção dure 18 meses. Em relação à mão de obra, estima-se em cerca de 100 o 

número máximo de trabalhadores necessários durante a fase de construção. 

2.14.1. Fase de Exploração 

Durante o funcionamento, cerca de 150 m3/s de água serão desviados do leito do rio, imediatamente a mon-

tante do açude e restituídos imediatamente a jusante. 

A operação da central é totalmente automática, e será programada para fazer entrar e sair os grupos da 

rede quando o nível de montante o indicar. Disporá ainda de um sistema de tele-alarme.  

Estão previstas protecções eléctricas e mecânicas para os grupos, além de protecções eléctricas da instala-

ção. Estas protecções garantem que qualquer defeito exterior ou interior à central é eliminado sem perigo 

para pessoas ou equipamento. 

2.14.2. Fase de Desactivação 

Esta fase consiste no desmantelamento do grupo gerador, demolição das estruturas de betão e enchimento 

das zonas de escavação. Serão produzidos resíduos de demolição que deverão ser enviados para vazadouro 

devidamente licenciado. Será ainda necessário recorrer a terras de empréstimo para efectuar a modelação 

do terreno. A programação temporal estimada das fases do projecto encontra-se expressa na Tabela 8. 

Tabela 8 – Características da subestação do AHPP. 

Fase do projecto Duração 

Construção 18 Meses 
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Exploração 40 Anos 

Desactivação 6 Meses 
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3. ALTERNATIVAS DO PROJECTO — TIPOS DE ALTERNATIVAS QUE O 

PROPONENTE PRETENDA/DEVA CONSIDERAR 

3.1. DE LOCALIZAÇÃO 

De acordo com os estudos preliminares já efectuados, não se prevêem mudanças significativas do local de 

implantação do açude e da central hidroeléctrica, que seguirão de perto o indicado nos documentos contra-

tuais. No entanto, poderão surgir pequenas alterações para adaptação à topografia e ocupação e uso do 

solo na zona afectada, facilidade de construção e condições geotécnicas dos locais de fundação das obras. 

3.2. DE DIMENSÃO 

Serão analisadas soluções alternativas para a altura do açude e/ou estabelecimento do NPA, dentro das 

condicionantes impostas pela ARH Centro, isto é, altura máxima da obra de retenção de 15 m (acima do 

ponto mais baixo da fundação) e nível do espelho de água criado abaixo da cota 36 (com área inundada 

dentro dos limites do troço concessionado), tendo como objectivo atingir a potência de concurso identificada 

pelo concedente. 

3.3. DE CONCEPÇÃO OU DESENHO DO PROJECTO 

Tal como já referido, é provável que o AHPP apresente uma configuração clássica (usualmente adoptada em 

empreendimentos de características semelhantes), com a criação de um açude de betão galgável (sobre o 

qual se implantará a soleira descarregadora) e a construção de uma central de pé de barragem.  

Não se vislumbram quaisquer alternativas de concepção ou desenho que se possam adaptar à especificidade 

do local. 

3.4. DE TÉCNICAS E PROCESSOS DE CONSTRUÇÃO 

Na construção do AHPP prevê-se o recurso a técnicas e processos de construção clássicos, não sendo expec-

táveis alternativas construtivas inovadoras. 

3.5. DE TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

O AHPP funcionará a fio de água, com exploração automatizada. Os automatismos e equipamentos de regu-

lação, controlo e segurança serão instalados no edifico da central. 

Os procedimentos de operação e gestão do aproveitamento serão os estabelecidos nos respectivos planos 

(plano de Observação e inspecção da barragem e normas de exploração, constantes do projecto), não se 

prevendo alternativas a estes procedimentos (a não ser os ditados pelas revisões e actualizações dos referi-

dos planos). 
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No que respeita à gestão da exploração do AHPP, esta encontra-se condicionada pelas regras seguidas nos 

aproveitamentos de montante (Fronhas-Aguieira-Raiva e Aproveitamento hidroeléctrico de Penacova). 

Assim, a futura exploração do AHPP seguirá de perto o regime de exploração desta última mini-hídrica, 

podendo, eventualmente, surgir algumas variantes em particular no período de estiagem.     

3.6. DE PROCEDIMENTOS DE DESACTIVAÇÃO 

No final do período de concessão, e não havendo alternativas, o AHPP será pertença do Estado. Os procedi-

mentos de desactivação serão estabelecidos com a ARH Centro e, em caso de abandono, seguir-se-á o regu-

lamentado no RSB. 

3.7. DE CALENDARIZAÇÃO DAS FASES DE OBRA, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO E DE 

DESACTIVAÇÃO 

Não se vislumbram quaisquer alternativas de calendarização das fases de obra, de operação e manutenção e 

de desactivação. 
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4. IDENTIFICAÇÃO DAS QUESTÕES SIGNIFICATIVAS 

As questões ambientalmente significativas do AHPP são as passíveis de gerar alterações no ambiente onde 

este se insere. A importância dessas questões poderá variar de acordo com a fase do projecto.  

Embora à partida se preveja que pelas características do projecto, existam factores ambientais que possam 

vir a ser afectados de forma diferenciada, o Estudo de Impacte Ambiental incidirá sobre todos os descritores 

previstos no Decreto-Lei 69/2000, nomeadamente: 

• A população, 

• A fauna,  

• A flora,  

• O solo,  

• A água,  

• A atmosfera,  

• A paisagem, 

• Os factores climáticos, 

• Os bens materiais, incluindo o património arquitectónico e arqueológico. 

4.1. IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS ACÇÕES OU ACTIVIDADES NAS FASES DE 

CONSTRUÇÃO, EXPLORAÇÃO E DESACTIVAÇÃO, COM POTENCIAIS IMPACTES 

NEGATIVOS SIGNIFICATIVOS 

O projecto do AHPP abrange um conjunto de acções ou actividades ao longo das diferentes fases, das quais 

se destacam as seguintes que serão alvo de avaliação dos respectivos impactes ambientais, em fase de rea-

lização do EIA:  

4.1.1. Fase de Construção 

Durante a fase de Construção as principais acções ou actividades com potenciais impactes negativos signifi-

cativos são:  

 Decapagem, instalação e exploração do estaleiro, 

 Execução das ensecadeiras, 

 Demolição dos muros de sustentação existentes na margem do rio, 

 Escavação, 

 Construção do circuito hidráulico, 

 Construção do açude, 

 Construção da central e instalação de equipamentos, 

 Transporte de materiais. 
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4.1.2. Fase de Exploração 

Durante a fase de Exploração as principais acções ou actividades com potenciais impactes negativos signifi-

cativos são:  

 Tomada de água e restituição, 

 Operação do Açude, 

 Presença do Açude, 

 Operação da Central. 

4.1.3. Fase de Desactivação 

Durante a fase de Desactivação as principais acções ou actividades com potenciais impactes negativos signi-

ficativos são:  

 Decapagem, instalação e exploração do estaleiro, 

 Desmantelamento do grupo gerador, 

 Demolição das estruturas de betão, 

 Transporte de materiais. 

4.2. HIERARQUIZAÇÃO DO SIGNIFICADO DOS POTENCIAIS IMPACTES 

IDENTIFICADOS E CONSEQUENTE SELECÇÃO DOS IMPACTES A ESTUDAR E OU DA 

PROFUNDIDADE COM QUE CADA IMPACTE SERÁ ANALISADO 

As acções ou actividades descritas no ponto anterior são geradoras de potenciais impactes sobre os diferen-

tes factores  ambientais, sendo que a sua hierarquização detalhada só será feita no decorrer da realização 

do EIA, dado que só nesse momento se estará na posse da informação que permitirá avaliar com rigor os 

impactes ambientais decorrentes do projecto. 

Tal como já foi referido anteriormente nesta fase não se propõe atribuir uma significância hierarquizada de 

impactes, considerando-se que, no EIA, todos os impactes a avaliar serão abordados de forma semelhante e 

com a mesma profundidade, devendo a sua descrição ser o mais sucinta e precisa possível e adaptada ao 

descritor em análise. 

No entanto, prevê-se que à partida que os impactes mais significativos estejam associados conforme o 

exposto na Tabela 9. 

Tabela 9 – Impactes previstos como mais significativos para cada fase do projecto. 

Fase do projecto Acções/ Actividades Impactes 

Construção  Operações de escavação 

e preparação do terreno 

 Remoção do coberto vegetal – destruição de 

habitat 
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 Construção/instalação das 

diversas infra-estruturas ine-

rentes ao projecto 

 Emissão de ruído e poeiras – perturbação das 

populações contíguas 

Exploração 

 Presença do Açude e res-

pectiva zona de alagamento 

 Efeito de barreira na deslocação 

 Afectação do regime de escoamento e conse-

quente perturbação no uso da água 

Desactivação (caso se 
opte pelo desmantela-

mento total ou parcial) 

 Operações de desmante-

lamento da barragem e 

estruturas associadas 

 Emissão de ruído e poeiras – perturbação das 

populações contíguas 

4.3. IDENTIFICAÇÃO DOS FACTORES AMBIENTAIS RELEVANTES, TENDO EM CONTA A 

HIERARQUIZAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTES AMBIENTAIS 

Tal como anteriormente referido o EIA analisará com o mesmo grau de profundidade os diversos factores 

ambientais susceptíveis de serem afectados pelo projecto. 

Pode no entanto ser referido nesta fase que para a tipologia de projecto em análise e seu enquadramento 

no meio envolvente que os factores ambientais que à partida se prevê uma maior afectação são: 

 A Biodiversidade, em particular a fauna piscícola; 

 Os Recursos Hídricos, em particular o regime de escoamento superficial e a Qualidade da Água; 

 Os Factores Socioeconómicos, em particular as actividades de turismo de natureza com canoagem. 

4.4. IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS QUE POSSAM CONSTITUIR CONDICIONANTES 

AO PROJECTO 

Os aspectos que podem constituir condicionantes ao projecto do AHPP são: a existência de incompatibilida-

de da área de implantação do projecto e áreas contíguas afectadas, com os instrumentos de gestão territo-

rial em vigor, a existência de valores naturais ou patrimoniais cuja conservação seja incompatível com as 

alternativas de construção e exploração do projecto, a existência de infra-estruturas cuja utilização e conser-

vação sejam incompatíveis com a construção e exploração do projecto, e a existência de usos/actividades, 

com expressão significativa, realizados na área de implantação do projecto e áreas contíguas afectadas, cuja 

continuidade seja incompatível com o projecto. 

4.5. IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS POPULAÇÕES E DE OUTROS GRUPOS SOCIAIS 

POTENCIALMENTE AFECTADOS OU INTERESSADOS PELO PROJECTO 

Os grupos sociais potencialmente afectados pelo projecto do AHPP são: empresas cuja actividade dependa 

das actuais características das áreas a serem afectadas pela implantação do projecto, nomeadamente as que 

utilizam o troço do Rio Mondego a ser afectado para a realização de actividades de turismo de natureza com 
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recurso a canoagem; empresas prestam algum tipo de serviço às directamente afectadas pelo projecto; 

populações que utilizem de forma lúdica o troço de rio a ser afectado pelo projecto e que após a implemen-

tação deste estas actividades passem a estar limitadas ou impossibilitadas; populações locais que utilizam ou 

residem junto às vias de acesso à obra devido ao aumento do tráfego, a deterioração mais rápida dos pisos 

e o aumento da produção de ruído e emissão de efluentes gasosos resultantes da combustão de combustí-

veis fósseis; populações locais que residam junto aos locais de obra devido a emissão de ruído e emissão de 

efluentes gasosos resultantes da combustão de combustíveis fósseis e produção de poeiras devida a circula-

ção de máquinas e veículos. 

Os grupos sociais potencialmente interessados na implementação do projecto do AHPP são: a população ; 

nacional, pois implica a produção de energia sem o consumo de combustíveis fósseis e consequente dimi-

nuição da emissão de gases e das alterações climáticas resultantes do efeito de estufa. Por outro lado,a pro-

dução de energia por meios hidroeléctricos traduz-se na diminuição da dependência externa de Portugal em 

termos de energia e na diminuição da importação de bens, aspectos que favorecem a economia nacional e 

desta forma beneficiam toda a população portuguesa; também a nível nacional o projecto do AHPP implica a 

operação de diversas empresas relacionadas directa e indirectamente com a construção e exploração do 

AHPP, contribuindo para a criação de postos de trabalho; a nível local a construção do AHPP, durante as 

fases de projecto e construção, poderá incrementar a economia devido à necessidade de estadia e alimenta-

ção dos trabalhadores afectos ao projecto. 
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5. PROPOSTA METODOLÓGICA DE CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE 

AFECTADO E SUA PREVISÍVEL EVOLUÇÃO SEM PROJECTO 

Apresentação de um programa de caracterização da situação actual e da sua previsível evolução sem projec-

to, para cada factor ambiental relevante anteriormente identificado. 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

A caracterização em termos geológicos assentará na identificação litológica/mineralógica e estratigráfica das 

formações da envolvente da área de Projecto, recorrendo-se inicialmente a informação bibliográfica disponí-

vel e, comprovando-se posteriormente no terreno a informação compilada. Elaborar-se-á cartografia temáti-

ca (geológica) à escala 1:50 000 numa faixa de aproximadamente 25m envolvendo a área de Projecto. 

Investigar-se-á, de igual modo, quer na bibliografia disponível quer in situ, a presença de património geoló-

gico (e.g.: jazidas fósseis, formações geológicas de carácter excepcional, etc.). 

Os afloramentos geológicos serão também caracterizados no que respeita às suas características geomorfo-

lógicas (e.g. declives e perfis das vertentes) e geotécnicas. Sobre estas últimas, procurar-se-ão na área em 

estudo evidências de fenómenos de instabilidade (e.g. escorregamentos, quedas de blocos, etc.). 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS E QUALIDADE DAS ÁGUAS 

5.2.1. Recursos Hídricos 

No que respeita aos recursos hídricos superficiais, efectuar-se-á a caracterização geral do sistema hidrográfi-

co à escala regional (bacia hidrográfica) e à escala local contemplando parâmetros como: áreas das bacias, 

comprimentos e declives longitudinais das linhas de água, padrões de drenagem, presença de infra-

estruturas de retenção de água superficial. Estas últimas, caso existam na proximidade da área de Projecto, 

serão caracterizadas em termos volumétricos e de principais utilizações. 

Para a caracterização do regime hidrológico, serão considerados registos de estações meteorológicas e 

hidrométricas próximas e, com séries temporais representativas. 

Para a caracterização dos recursos hídricos subterrâneos pesquisar-se-á informação bibliográfica (e.g. Teses 

e outros trabalhos de carácter técnico-científico e, bases de dados de organismos oficiais), complementan-

do-se a informação compilada com dados adquiridos em campanha(s) de campo. Nesta(s) última(s) serão 

inventariados pontos de água subterrânea (poços, furos, nascentes e minas), medindo-se sempre que possí-

vel: a) profundidades das captações; b) profundidades dos níveis freáticos; c) caudais. Com os dados adqui-

ridos (bibliográficos e adquiridos in situ) elaborar-se-á um modelo conceptual de funcionamento hidráulico 

dos aquíferos locais (áreas de recarga, áreas de descarga, sentidos de fluxo da água subterrânea e relações 

hidráulicas aquífero/águas superficiais). 
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Identificar-se-ão ainda (caso existam) captações de água para abastecimento público e/ou captações de 

água subterrânea para engarrafamento (Águas Minerais Naturais e Águas de Nascente) ou estâncias ter-

mais. 

5.2.2. Qualidade das Águas 

A caracterização da qualidade das águas (superficiais e subterrâneas) assentará na: 

a) Análise crítica de bases de dados com resultados analíticos (de um vasto conjunto de parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos) históricos numa rede de amostragem definida por organismos ofi-

ciais (e.g. SNIRH); 

b) Confrontação dos resultados com valores normativos legais (e.g. constantes no DL nº236/98 de 1 

de Agosto), tendo em consideração os usos de água definidos para a área de influência do Projecto; 

c) Identificação das principais tipologias de utilização das águas superficiais e subterrâneas na envol-

vente; 

d) Avaliação da vulnerabilidade dos aquíferos potencialmente afectados pelo Projecto; 

e) Identificação e caracterização geral de actividades, práticas e infra-estruturas potencialmente polui-

doras das águas, identificando-se os parâmetros físico-químicos e microbiológicos afectados; 

Realização de uma campanha de medições in situ numa rede mais ampla de pontos de amostragem (super-

ficiais e subterrâneos), determinando-se parâmetros como: temperatura da água, condutividade eléctrica, 

pH e concentração em nitratos. 

Em termos de alteração da qualidade da água especial atenção será dada à água do rio Mondego, a qual se 

encontrará bastante vulnerável a possíveis contaminações pontuais, principalmente durante a fase de cons-

trução. Deste modo, serão identificadas as acções passíveis de provocar degradação da qualidade das 

águas, nomeadamente por incremento de sólidos em suspensão. 

Serão também identificados focos potenciais de contaminação das águas por acidente ou incidente (e.g. 

rotura de depósitos estanques de combustível, óleos, efluentes domésticos, etc.) 

5.3. FAUNA,  

5.3.1. Terrestre  

5.3.1.1. Identificação das questões significativas: 

Identificação preliminar das acções ou actividades nas fases de construção, exploração e desactivação, 

com potenciais impactes negativos significativos. Salientam-se na fase de construção, a afectação dos 
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diferentes biótopos, quer pela destruição da vegetação ribeirinha, quer pela presença humana (e.g. 

movimentação de terras e de maquinaria, estaleiros), que levará a perda de refúgio, perturbação e con-

sequente afastamento dos vertebrados terrestres, onde as espécies de menor capacidade de desloca-

ção, nomeadamente os répteis e anfíbios, serão os mais afectados. Na fase de exploração, a implemen-

tação de um açude criará um efeito barreira para espécies de menor capacidade de mobilidade, mais 

uma vez. Destaca-se ainda nesta fase a alteração do ambiente lótico para lêntico, com alguma conse-

quente alteração das comunidades faunísticas terrestres, devendo ser este impacte ser mais ou menos 

significativo, consoante o grau de vegetação ribeirinha remanescente (para ainda permitir refugio e 

habitat de uso para as espécies de vertebrados terrestres). 

Hierarquização do significado dos potenciais impactes identificados e consequente selecção dos impactes 

a estudar e ou da profundidade com que cada impacte será analisado. 

Identificação dos factores ambientais relevantes, tendo em conta a hierarquização dos potenciais impac-

tes ambientais. 

5.3.1.2. Proposta metodológica de caracterização do ambiente afectado e sua 

previsível evolução sem projecto 

O objecto da caracterização da fauna terrestre será avaliar o estado actual do ambiente susceptível de ser 

afectado pelo projecto e da sua evolução previsível na ausência deste, através da inventariação de espécies 

de vertebrados terrestres com recurso a metodologias adequadas a cada grupo de fauna alvo, bem como a 

identificação na área de estudo de áreas sensíveis para estes grupos que necessitem de protecção em rela-

ção aos impactes previstos. 

Será elaborado um elenco faunístico – listagem das espécies presentes e de ocorrência potencial na área de 

estudo com referência ao seu estatuto conservacionista e de acordo com a legislação nacional e internacio-

nal (Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Convenção de Berna, Convenção de Bona, Convenção 

CITES, Directiva Habitats, Directiva Aves, SPEC e Estatuto Cinegético). Será feita uma avaliação da impor-

tância das espécies ou comunidades afectadas pelo projecto no contexto local, regional e nacional, e deter-

minadas as espécies de interesse prioritário, ou seja, com estatuto de conservação nacional ou abrangidas 

por directivas internacionais. Adicionalmente serão identificadas as épocas do ano em que as espécies de 

interesse conservacionista e/ou de menor resistência a factores de perturbação (ruído, presença humana, 

poluição, etc.) ocorrentes na área de estudo são mais sensíveis ou precisam de maior protecção (época de 

reprodução, migração, invernada). 

Para além das Directivas Comunitárias, Convenções Internacionais e Legislação Nacional referente a estes 

descritores (e.g. Cabral et al. 2005), serão consultados potenciais especialistas nos grupos/região em causa, 

bem como Estudos de Impacte Ambiental ou outra documentação relevante para a área. Será ainda consul-
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tada, e utilizada como base de preparação da situação de referência, a informação cartográfica disponível, 

incluindo fotografias aéreas ou ortofotomapas disponíveis para a área.  

Complementarmente à compilação bibliográfica será efectuada uma saída de campo onde serão analisados 

quatro grupos de vertebrados terrestres: répteis, anfíbios, aves e mamíferos. O elenco faunístico será 

determinado recorrendo a uma metodologia mista, direccionada para cada grupo, através da execução per-

cursos a pé de distância variável, sendo registadas todas as observações de animais terrestres vertebrados, 

directas ou indirectas (e.g. tocas, pegadas, dejectos, sons). A área de estudo incluirá a zona ribeirinha ao 

longo do troço de rio afectado pelo futuro empreendimento. O número de locais de amostragens será defi-

nido em função da variabilidade de habitats encontrados, devendo haver uma amostragem por habitat de 

forma a amostrar a representatividade faunística da área de estudo. Como apoio ao trabalho de campo 

serão consultados guias de campo e outros livros da especialidade. 

5.3.1.2.1. Herpetofauna  

A recolha de informação para a inventariação das espécies de anfíbios será efectuada por prospecção directa 

de indivíduos adultos, com recurso a percursos pedestres diurnos, nos quais se efectuarão observações 

visuais, levantando pedras ou outros objectos susceptíveis de albergar anfíbios, e pontos de escuta a partir 

do entardecer junto às margens da linha de água. O inventário das espécies de répteis será efectuado recor-

rendo, igualmente, a percursos pedestres diurnos para observação directa de indivíduos com atenção espe-

cial para todas as estruturas que poderão servir de locais de refúgio a répteis. Todos os animais observados 

serão identificados com o auxílio de chaves de identificação (Barbadillo et al. 1999; Crespo & Sampaio, 

1994; Ferrand de Almeida et al. 2001). Para ambos os grupos, e de acordo com a bibliografia (Barbadillo et 

al. 1999; Crespo & Oliveira 1990; Ferrand de Almeida et al. 2001; Loureiro et al. 2008), serão consideradas 

espécies potenciais as espécies cujas áreas de distribuição natural e exigências bio-ecológicas se sobrepõem 

com a área de estudo. 

5.3.1.2.2. Avifauna 

Com o intuito de identificar as espécies de aves que possam ocorrer na área de afectação da obra serão 

efectuados trajectos a pé ao longo da margem do rio e registados todos os contactos visuais e auditivos 

para elaboração de uma lista de presença. Serão efectuados complementarmente pontos de escuta (Bibby et 

al. 2000), registando-se todos os indivíduos observados e escutados sem limite de distância. Para comple-

mentar a informação recolhida no campo, será consultada bibliografia especializada sobre a distribuição e 

requisitos ecológicos das aves que ocorrem em Portugal (Cramp, 1998; Svensson et al., 1999; Cabral et al., 

2005; Equipa Atlas, 2008). O comportamento migrador ou dispersivo característico de muitas espécies de 

aves faz variar consideravelmente a composição das comunidades avifaunísticas ao longo do ano. Por este 

motivo, verificar-se-á também, numa escala regional, a fenologia das espécies, ou seja, a variação sazonal 

no seu ciclo de vida. Esta pesquisa permitirá listar todas as espécies que potencialmente podem ocorrer na 
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área, i.e aquelas que, por exibirem uma área de distribuição e uma gama de exigências ecológicas coerentes 

com as características da área estudada, são passíveis de ocorrer na área de estudo, mesmo sazonalmente.  

5.3.1.2.3. Mamofauna 

O levantamento de campo das espécies terrestres deste grupo será baseado na detecção de indícios de pre-

sença, uma vez que estas espécies apresentam, na sua maioria, comportamentos pouco conspícuos e activi-

dade nocturna (Palomo & Gilbert, 2002), o que dificulta a sua observação directa. A zona prospectada inclui-

rá a zona ribeirinha ao longo do troço de rio definido como área de estudo, onde serão efectuados transec-

tos para detecção desses indícios de presença. A informação recolhida no terreno será complementada com 

informação bibliográfica (Madureira & Ramalhinho, 1981; Rodríguez, 1993; Mathias et al., 1998; ICN-CBA 

1999), ou obtida pela consulta de especialistas. Assim, será possível listar as espécies que, apesar de não 

detectadas, serão passíveis de existir no local (espécies potenciais), uma vez que exibem uma área de dis-

tribuição natural e uma gama de exigências bio-ecológicas coincidentes com as características da área em 

questão. No que respeita especificamente às espécies de Quirópteros, será apresentada uma lista de espé-

cies passíveis de existir no local (espécies potenciais), através de recolha bibliográfica (ICN-CBA, 1999; Pal-

meirim & Rodrigues, 1992; Rainho et al., 1998) e à consulta de especialistas (ICNB), sendo considerado não 

só a distribuição e requisitos ecológicos das diferentes espécies, mas também os abrigos existentes nas pro-

ximidades da área de estudo. 

Tendo como base os elencos faunísticos dos vários habitats identificados pela componente de flora (carta de 

habitats) será avaliada a importância relativa de cada habitat presente para os grupos de fauna em questão. 

Assim, será efectuada uma caracterização e valorização dos vários habitats em termos faunísticos - indicação 

das espécies que podem/devem ocorrer por habitat e da importância relativa dos habitats, por grupos ani-

mais, de acordo a metodologia descrita por SETRA (1983). Serão identificadas áreas sensíveis tendo em con-

ta as áreas ocupadas por habitats com elevado índice de valorização, possíveis corredores ecológicos e áreas 

que alberguem comunidades com elevada riqueza específica de um determinado grupo animal. Serão poten-

cialmente consideradas como espécies de interesse prioritário as que satisfazem pelo menos um dos seguin-

tes critérios: a) Apresentem no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2005) estatuto de 

ameaça (Criticamente em Perigo – CR; Em Perigo – EN; Vulnerável - VU) ou estejam classificadas como 

Quase Ameaçado (NT); b) Estejam incluídas no Anexo I da Directiva Aves, ou classificadas dentro das duas 

primeiras categorias SPEC; c) Estejam incluídas nos Anexos II e/ou IV e/ou V da Directiva Habitats; d) 

Sejam endemismos ibéricos ou nacionais. De toda a caracterização da Situação de Referência elaborada será 

efectuado um exercício preditivo da evolução dos grupos alvo numa situação de ausência do projecto. 

5.3.2. Aquática 

5.3.2.1. Caracterização da situação de referência 

5.3.2.1.1. Considerações gerais  
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A caracterização da situação de referência da fauna piscícola e das comunidades de macroinvertebrados 

bentónicos na área de estudo será realizada com recurso à metodologia da caracterização dos parâmetros 

definidos na Directiva Quadro da Água (DQA – transposta para o direito interno pela Lei da Água (Lei n.º 

58/2005, de 29 de Dezembro) e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março). O Anexo V do Decreto-Lei 

nº 77/2006, de 30 de Março, define os elementos de qualidade para a classificação do estado ecológico das 

massas de água, entre os quais se encontram a fauna piscícola e os macroinvertebrados bentónicos. 

Os trabalhos de caracterização basear-se-ão assim, nas metodologias definidas no protocolo normalizado 

publicado pelo INAG “Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais segundo 

a Directiva Quadro da Água”. 

Na fase inicial dos trabalhos, proceder-se-á à selecção dos troços de linhas de água a amostrar, tendo em 

conta a representatividade dos mesmos, face à totalidade da linha de água a afectar pelo Projecto, e de 

acordo com o estipulado no referido protocolo.  

Para as componentes ictiofauna e macroinvertebrados bentónicos, prevê-se a realização de 10 estações de 

amostragem (2 a jusante da futura albufeira, 2 no troço que irá corresponder à albufeira, 2 a montante des-

te troço e 4 distribuídos pelos principais afluentes). 

5.3.2.1.2. FAUNA PISCÍCOLA 

A metodologia de campo a seguir, para a caracterização da fauna piscícola, respeitará as directrizes do 

“Manual para a avaliação biológica da qualidade da água em sistemas fluviais segundo a Directiva Quadro da 

Água, Protocolo de amostragem e análise para a fauna piscícola” (INAG, I.P., 2009).  

A amostragem piscícola será efectuada ao longo de 100 m de linha de água, num troço representativo do 

curso de água em estudo (que contemple a diversidade de habitats existentes). 

As amostragens serão efectuadas com pesca eléctrica, sendo as características da corrente eléctrica defini-

das em função de cada situação concreta no sentido de elevar a eficácia de captura.  

Nos diferentes tipos de curso de água, e sem comprometer a necessária eficácia de pesca, será utilizado um 

tipo de corrente eléctrica que não cause lesões ou mortalidade nos peixes. Assim, e no que diz respeito a 

voltagem e pulsos, a amostragem será iniciada com o teste de valores baixos e, caso a eficácia de pesca 

seja reduzida, estes serão aumentados. 

Consoante o valor da condutividade eléctrica da água, utilizar-se-ão as seguintes voltagens máximas:  

• < 100 µS/cm -1 000 V 

• 100 - 300 µS/cm -800 V  

• 300 µS/cm -400 V  
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Quando a largura média da linha de água for superior a 15 m, e sempre que possível, a amostragem será 

efectuada utilizando dois ânodos. Nos cursos de água de muito pequena largura, e profundidades pequenas, 

a pesca será, sempre que possível, feita a partir da margem de jusante para montante, com imersão rápida 

do ânodo com corrente já ligada.  

Os exemplares colhidos serão manipulados cuidadosamente. Entre a colheita e o respectivo processamento, 

os peixes serão mantidos em caixas plásticas de dimensões apropriadas com água. Após identificação e 

medição, os exemplares serão devolvidos ao meio, cuidadosamente libertados em zonas sem corrente.  

A identificação dos exemplares até à espécie será efectuada no local, com base em caracteres externos. Os 

exemplares de pequenas dimensões em que não se diferenciam ainda os caracteres externos específicos 

serão identificados ao nível do género.  

No caso de existirem exemplares de identificação mais problemática em que possam subsistir dúvidas, será 

guardada uma sub-amostra para posterior identificação em laboratório. A conservação será efectuada em 

frio sendo transportados em mala térmica se as condições e o período que medeia até à chegada ao labora-

tório o permitirem, sendo posteriormente conservados a -20ºC.  

A identificação e medição (comprimento total, mm) dos exemplares serão efectuadas no local. Serão medi-

dos apenas os exemplares cujo comprimento seja superior a 40 mm. Para os indivíduos de comprimento 

inferior a 40 mm será unicamente registado o número de exemplares. 

Para cada estação amostrada será calculada a Proporção (ou Abundância) de cada espécie, a Densidade 

(número de indivíduos colhidos / 100 m2), a Captura por Unidade de Esforço (número de indivíduos / minu-

to de pesca) e a distribuição dos indivíduos por classes dimensionais. Serão ainda calculados diferentes índi-

ces ecológicos, nomeadamente: 

• Índice de Diversidade de Shannon (H’), 

• Índice de Uniformidade de Pielou (e), 

• Índice de Riqueza de Margalef (D1), 

• Índice de Riqueza de Menhinick (D2), e  

• Índice de Dominância de Simpson (c). 

O cálculo do CPUE permite uma padronização do índice de abundância entre cada estação de amostragem 

para cada espécie e classe dimensional. 

Em relação à avaliação da qualidade ecológica, com base no elemento biológico Fauna Piscícola, ainda não 

existe, no momento actual, um índice normativo pelo que, ainda não está definido um sistema de classifica-

ção para este elemento biológico. Prevê-se que esta tarefa fique concluída na 2ª fase do Exercício de Inter-

calibração (2014/2015). Assim, propõe-se no presente estudo por aplicar o índice EFI (European Fish Index), 

que constitui um índice de avaliação da qualidade ecológica recentemente desenvolvido pelo consórcio euro-
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peu FAME. Embora não se trate do índice normativo, considera-se importante apresentar uma medida objec-

tiva da qualidade ecológica do troço em estudo, tendo em conta a Fauna Piscícola. De notar ainda que é 

possível que este índice, ou uma sua derivação, seja no futuro adoptado como o índice normativo a aplicar, 

no âmbito da DQA. 

5.3.2.1.3. Macroinvertebrados Bentónicos  

A metodologia de amostragem de campo e o tratamento laboratorial de macroinvertebrados bentónicos irá 

reger-se pelo “Protocolo de amostragem e análise para os Macroinvertebrados Bentónicos” inserido no 

“Manual para a Avaliação Biológica da Qualidade da Água em Sistemas Fluviais” segundo a Directiva Quadro 

da Água (DQA) (INAG, I.P. 2008).  

A metodologia de amostragem das comunidades de macroinvertebrados bentónicos seguirá o método de 

colheita estabelecido em Portugal pelo Instituto da Água no âmbito da implementação da DQA, contemplan-

do os aspectos seguidamente descritos. 

Serão seleccionados troços de amostragem de 50 m, representativos dos habitats presentes, de modo a 

incluir no centro uma unidade de erosão (fluxo turbulento) a partir do qual se amostraram as unidades de 

sedimentação adjacentes (fluxo laminar). 

As comunidades serão amostradas com uma rede de mão com uma malha de 500 µm, suportada por uma 

armação metálica com dimensões de 25 x 25 cm.  

Os macroinvertebrados serão amostrados com uma rede de mão pelo método de “kick sampling” ou “kick 

and sweep”. Paralelamente, as partículas de maior dimensão do substrato serão alvo de uma inspecção rigo-

rosa de modo a capturar com o auxílio de objectos como pinças e pincéis aqueles organismos que possuem 

uma maior capacidade de fixação. 

Será feita, inicialmente, uma estimativa dos habitats presentes e sua representatividade, considerando qua-

tro habitats distintos em função dos substratos inorgânicos (Blocos > 26,0 cm; Pedras 6,4-26 cm; Cascalho 

0,2-6,4 cm; Areia, silte e argila < 0,2 cm) e dois habitats distintos em função dos substratos orgânicos 

(Macrófitos e algas; Matéria orgânica particulada). A colheita dos invertebrados será realizada em função do 

tipo de habitats identificados. 

Relativamente ao esforço de amostragem, em cada local serão efectuados seis arrastos de 1 metro de com-

primento por 0,25 metros de largura com a rede de mão, distribuídos de forma proporcional pelos habitats 

existentes. 

No local de amostragem será feita uma primeira separação entre materiais inorgânicos de maior dimensão e 

o conjunto de invertebrados e materiais orgânicos/inorgânicos de dimensões inferiores. A totalidade das seis 

amostras por local será colocada no interior de frascos plásticos estanques (2 l) e adicionado álcool a 90º. 

Todos os frascos serão devidamente etiquetados. 
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As amostras recolhidas nas amostragens serão alvo de tratamento e análise laboratorial, de acordo com os 

procedimentos do respectivo protocolo do INAG. Assim, o material será lavado e os organismos recolhidos e 

conservados em frascos devidamente etiquetados. Posteriormente, proceder-se-á à respectiva identificação 

e compilados os resultados.  

Aos resultados serão aplicados várias métricas e diferentes índices que se descrevem. 

Será calculado o Índice Português de Invertebrados Norte -IPtIN como índice principal (índice oficial no 

âmbito da aplicação da DQA). Será, também, identificado o número total de indivíduos recolhidos (S) e o 

número total de famílias (Nf) e de géneros (Ng), incluindo-se nesta última categoria também as tribos, famí-

lias e sub-famílias de grupos que não seja possível ou necessário identificar a um nível inferior, para o cálcu-

lo dos índices de riqueza específica de Margalef, equitabilidade de Pielou e diversidade de Shannon-Wiener. 

Será calculado o índice de riqueza específica de Margalef, d, (Margalef 1958), que tem em conta o número 

de taxa presentes (Nf para famílias e Ng para géneros) para um dado número de indivíduos. 

Far-se-á, também, o cálculo do índice de Shannon-Wiener (H’) que caracteriza a diversidade de taxa numa 

comunidade tendo em conta a abundância e a distribuição dos indivíduos pelos vários taxa (Shannon & Wie-

ner 1963): 

H’= - ∑ (Pi*log(Pi)), 

sendo Pi a proporção do taxa i relativamente ao número total de taxa. 

Também será calculado o índice de equitabilidade de Pielou (Pielou 1966), que avalia o modo como os indi-

víduos estão distribuídos pelos diferentes taxa encontrados.  

Na classificação da qualidade da água, com base na sensibilidade ecológica das famílias presentes, utilizar-

se-á, também, o índice biótico IBMWP, o Iberian Biological Monitoring Working Party Score (Alba-Tercedor & 

Sánchez-Ortega 1987, Alba-Tercedor 1996). É um método simples, uma vez que os macroinvertebrados são 

identificados apenas até à família e requer apenas dados qualitativos (presença-ausência).  

A pontuação de cada local é obtida pela soma da pontuação individual de todas as famílias presentes. A 

pontuação de cada família reflecte a sua tolerância à poluição- quanto mais tolerante a família mais baixa é 

a sua pontuação. Neste índice são definidas cinco classes com um determinado significado ecológico.  

Será, ainda utilizado o índice ASPT que se calcula dividindo o valor do IBMWP pelo número total de famílias 

presentes. Este índice é menos dependente do número de taxa amostrado e permite distinguir locais com 

valores de IBMWP semelhantes mas que diferem naturalmente nas características ambientais e taxa presen-

tes (Armitage et al. 1983). 

Recorrer-se-á a gráficos para representar a proporção de cada grupo faunístico (ex. ordem) de macroinver-

tebrados em cada local e troço já que a sua quantidade relativa pode ser diferente de rio para rio e mesmo 
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entre troços do mesmo rio, dependendo do tipo de habitats presentes e das condições ambientais e de qua-

lidade do local, em geral.  

Uma vez que normalmente as ordens que possuem os invertebrados mais sensíveis são as Ephemeroptera, 

Plecoptera e Trichoptera será calculada a métrica %EPT também para todos os locais. Do mesmo modo, os 

Oligochaeta e Diptera estão entre invertebrados menos sensíveis e como tal deverão ser também calculadas 

as métricas %Oligochaeta e %Diptera. 

5.4. FLORA E VEGETAÇÃO 

Os dados de base terão três origens distintas: com recurso às bases documentais da especialidade, trabalho 

de campo, e em informações pessoais referentes à área enquadrante, relativas a estudos ambientais ante-

riormente efectuados nesta área. 

No que concerne à prospecção de bases documentais, embora o conhecimento disponível relativamente à 

flora seja muito limitado, julga-se imprescindível consultar as seguintes fontes: 

• Bibliografia da especialidade, particularmente bibliografia botânica que, presumivelmente, apre-

sentará dados de localização mais detalhados; 

• Informação a solicitar ao Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, no âmbito 

dos locais integrados em Áreas Protegidas ou em zonas integradas em Rede Natura 2000; 

• Bases de dados públicas sobre distribuição de flora, designadamente SipNat (ICNB) e Anthos 

(Real Jardim Botânico de Madrid). 

No âmbito da caracterização da situação de referência do descritor de flora e vegetação, serão efectuados 

estudos prévios visando determinar o valor botânico da área afectada pelo projecto e a sua sensibilidade aos 

impactes usualmente associados a projectos deste tipo. Neste contexto, proceder-se-á à avaliação da flora e 

vegetação da área afectada de acordo com quatro critérios distintos: 

• Proximidade ou grau de semelhança relativamente ao coberto vegetal primitivo (original); 

• Presença ou ausência de espécies raras, ameaçadas ou integrantes do Anexo II da Directiva 

92/43/CEE (Anexo II-B do Decreto-Lei n.º 140/99 e Anexo B-II do Decreto-Lei n.º 49/2005); 

• Presença de habitats classificados nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99 e Decreto-Lei n.º 

49/2005; 

• Presença de formações vegetais raras no âmbito nacional. 

A avaliação do primeiro aspecto baseia-se nos seguintes pressupostos: 

• As fitocenoses apresentam uma marcada regularidade na sua composição, mostrando combina-

ções de espécies características - unidades de comunidades vegetais - de acordo com a natureza 

edáfica e climática do meio. Por este motivo, é possível determinar, para cada local, as fitoceno-
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ses que se sucedem ao longo do tempo, a partir da etapa climácica, devido às acções de des-

truição naturais ou antropogénicas; 

• Nesta perspectiva, o valor ecológico máximo de uma dada área corresponde à etapa clímax. 

Assim, cada fitocenose que se estabelece desde as comunidades climácicas até à desertificação, 

traduz-se numa diminuição do seu valor. Isto é, quanto maior é o afastamento de determinada 

estrutura de vegetação em relação ao clímax, menor o seu valor natural; 

• As comunidades mais próximas do clímax apresentam, também, maior sensibilidade uma vez 

que, após um episódio de perturbação, o período necessário para o seu restabelecimento é mais 

longo do que o período necessário para o restabelecimento de uma etapa pioneira. 

A presença de habitats naturais classificados pela Directiva 92/43/CEE (Directiva Habitats) terá por base os 

critérios constantes do manual interpretativo publicado pela Comissão Europeia (Romão, 1996) e o trabalho 

realizado pela Associação Lusitana de Fitossociologia no âmbito do Plano Sectorial do ICNB. 

No que respeita ao último critério (presença de formações vegetais raras no âmbito nacional), recorreremos 

em larga medida à nossa experiência pessoal, uma vez que os dados bibliográficos relativos a este assunto 

são fragmentários. 

A avaliação destes parâmetros pressupõe a caracterização da vegetação potencial (climácica) e a caracteri-

zação das estruturas de vegetação e dos habitats naturais actualmente existentes. 

No que respeita à caracterização da flora, serão realizados inventários da flora vascular (angiospérmicas, 

gimnospérmicas e pteridófitas) em cada unidade de vegetação, com ênfase para aquelas que se apresentem 

melhor conservadas. 

A avaliação do grau de semelhança relativamente ao coberto vegetal será efectuada a partir da análise das 

séries de vegetação descritas para a região. 

Relativamente às espécies raras, protegidas e ameaçadas presume-se que ao efectuar os inventários florísti-

cos será possível detectar a sua presença. No entanto, será efectuada prospecção direccionada para a 

detecção de espécies ameaçadas de ocorrência potencial na área de estudo. 

Durante o trabalho de campo, toda a área de estudo será percorrida a pé ou de veículo todo-o-terreno, com 

ajuda de ortofotomapas actualizados, comparando-se cada estrutura de vegetação com os critérios de diag-

nose constantes dos documentos supracitados. 

Será também elaborada a cartografia das diferentes unidades de vegetação em Sistema de Informação 

Geográfica, dos habitats constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, a uma 

escala não menos pormenorizada que 1:2000, e da localização dos núcleos populacionais de espécies raras, 

ameaçadas ou protegidas, caso existam. 



Proposta de Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares 

 

 HEPP -  Hidroenergia de Penacova e Poiares Pág. 52 

5.5. SOCIOECONOMIA 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do AHPP na vertente do descritor Socioeconomia o objectivo é 

avaliar os efeitos do investimento nas populações e suas actividades económicas a nível local. 

Assim, na Situação de Referência, será realizada a caracterização demográfica, do emprego e das activida-

des económicas da área territorial onde se insere o projecto. Posteriormente será realizada uma análise dos 

impactes do investimento sobre o emprego, as actividades económicas e a qualidade de vida dos habitantes 

residentes na área de implantação do projecto, identificando-se possíveis medidas de minimização. 

Para realização dos trabalhos descritos propõe-se a seguinte metodologia: 

• Recolha de informação sobre o local de implantação do projecto, recorrendo à informação dis-

ponível na junta de freguesia respectiva; 

• Recolha da informação demográfica e sócio-económica nas bases de dados do Instituto Nacional 

de Estatística (www.ine.pt); 

• Análise da percepção do projecto pela população através da recolha de informação directamente 

no local ou através da consulta de informação publicada ou divulgada electronicamente. 

5.6. QUALIDADE DO AR E CLIMA 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do AHPP na vertente dos descritores Qualidade do Ar e Clima o 

objectivo é avaliar a influência do projecto aos níveis local, regional, nacional e mundial. 

Assim, na Situação de Referência, serão listadas as principais características da Qualidade do Ar e do Clima 

local e Regional.  

As fontes de dados para a elaboração da situação de referência para a Qualidade do Ar são o Instituto de 

Meteorologia, das quantidades existentes de poluentes atmosféricos nas áreas influenciadas pelo projecto e 

do consequente índice de qualidade do ar. 

As fontes de dados para a elaboração da situação de referência para o Clima são o Atlas do Ambiente de 

Portugal para os dados relativos insolação, radiação, humidade relativa e precipitação; dados dos Postos 

Udométricos disponíveis no SNIRH (INAG), para dados relativos a precipitação; dados disponíveis no Institu-

to de Meteorologia, para os dados relativos à meteorologia e sismologia. Sempre que possível esses dados 

serão apresentados em gráficos ou imagens de forma a permitir uma melhor compreensão a ser veiculada. 

Sempre que possível os dados referentes à Qualidade do Ar e ao clima serão completados por outras fontes 

complementares, tais como estudos científicos, planos de monitorização e outros. 
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5.7. INFRA-ESTRUTURAS 

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental do AHPP na vertente do descritor infra-estruturas o objectivo é 

avaliar os efeitos do projecto nas infra-estruturas locais e regionais. 

Assim, na Situação de Referência, serão listadas as principais infra-estruturas existentes local e regionalmen-

te, salientando-se aquelas que, de alguma forma, possam vir a ser afectadas pelo projecto, tais como: as 

redes viárias municipais e nacionais; caminhos-de-ferro; organismos públicos de apoio às populações, como 

hospitais, centros de saúde, escolas, etc.; linhas eléctricas ou de telefone; antenas de telemóveis, sinais 

rádio; e outras.  

Para realização dos trabalhos descritos propõe-se a recolha de informação sobre o local de implantação do 

projecto recorrendo à informação disponível nas entidades locais, regionais e nacionais que possuam compe-

tências administrativas sobre a área de intervenção do projectos ou áreas contíguas que possam ser afecta-

das por este (ex. juntas de freguesia, câmaras municipais, CCDR’s, Estradas de Portugal, etc.).  

A avaliação dos impactes será feita com base no actual estado das infra-estruturas, anteriormente descritas, 

da sua previsível evolução caso não seja implementada o AHPP e do possível efeito do projecto nessas infra-

estruturas. Os possíveis efeitos do projecto são determinados a partir do historial de outros projectos nas 

mesmas áreas ou projectos semelhantes em outras áreas. 

5.8. PATRIMÓNIO E ARQUEOLOGIA 

Os trabalhos arqueológicos têm como objectivo salvaguardar a integridade de elementos arqueológicos, 

patrimoniais e arquitectónicos que possam ser identificados na área afecta ao projecto e deste modo preco-

nizar as medidas de minimização mais adequadas ao seu salvamento e preservação. 

Para a realização dos trabalhos arqueológicos propostos em epígrafe, considerando o projecto de medidas 

de minimização no âmbito do Património Cultural, propõe-se seguinte metodologia: 

• Levantamento bibliográfico exaustivo e consulta das bases de dados do IGESPAR, DGEM, entre 

outras, bem como consulta de revista da especialidade, revistas regionais, projectos de investi-

gação ou outros documentos científicos de interesse relevante e contacto com as entidades 

necessárias, nomeadamente Câmara Municipal de Penacova; 

• Levantamento exaustivo e comentado dos potenciais indícios de natureza toponímica e fisiográ-

fica, que apontem para a eventual presença de comunidades humanas no passado, tendo por 

base as Cartas Militares de Portugal à escala 1:25.000; 

• Recolha de informação oral de carácter específico ou meramente indiciário. 

Ao nível do trabalho de campo, este será realizado segundo os seguintes vectores estruturais: 
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• Reconhecimento no terreno (re-localização) da informação previamente obtida na consulta das 

bases de dados e cuja localização coincida com a área do projecto. Serão mencionadas em rela-

tório todas as ocorrências identificadas na pesquisa bibliográfica; 

• Os trabalhos de prospecção arqueológica sistemática da totalidade da área do projecto, inclui o 

limite máximo da área inundável, serão articulados com os trabalhos topográficos e de implanta-

ção cartográfica do projecto de forma a identificar elementos arqueológicos antes da definição 

do projecto final, garantindo desta forma a preservação dos elementos arqueológicos no terre-

no.  

As ocorrências patrimoniais serão demarcadas cartograficamente recorrendo a ambiente SIG, através de 

polígonos que irão abranger o elemento arqueológico identificado. As áreas representadas permitirão identi-

ficar imediatamente e de forma clara a área máxima de dispersão de materiais ou as áreas de maior concen-

tração de materiais. Todos os elementos patrimoniais serão identificados a partir da respectiva Ficha de 

Património Cultural. 

A elaboração do Relatório Final dos trabalhos arqueológicos após a conclusão dos mesmos, terá os seguintes 

elementos técnicos, que permitirão uma real percepção do impacte da obra ao nível do património cultural: 

descrição do projecto e área envolvente; Caracterização histórica e arqueológica da área; Fichas de sítio com 

a identificação de todos os elementos patrimoniais; Cartografia à escala 1:25.000 e 1:10.00 com todos os 

elementos identificados; Medidas de minimização de impactes; Relatório Síntese dos trabalhos de prospec-

ção realizados; Relatório Síntese de Impactes; Relatório Não Técnico; Conclusões. 

Os trabalhos prévios de pesquisa bibliográfica terão uma duração de 10 dias. Os trabalhos de campo serão 

realizados num período de 5 dias de trabalho de campo, sendo o relatório final entregue 5 dias depois. 

5.9. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, USO DO SOLO E PAISAGEM 

5.9.1. Considerações gerais 

Nesta secção pretende-se dar um contributo para o Pedido de Definição de Âmbito do AHPP na bacia do 

Mondego, de forma a dar resposta à Portaria nº 330/2001 de 2 de Abril que define os conteúdos a apresen-

tar no âmbito da Proposta de Definição de Âmbito de EIA.  

De referir que para a área de estudo foi considerado um buffer de 500 m ao eixo do Rio Mondego em todo 

do desenvolvimento do futuro plano de água bem como a jusante do futuro paredão da albufeira. 

5.9.2. Identificação das questões significativas 

Identificação preliminar das acções com potenciais impactes negativos significativos 

5.9.2.1. Uso do solo 
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Em fase de construção, serão essencialmente afectadas zonas de uso florestal nomeadamente pela ocupa-

ção de estaleiros e acessos à Obra. No entanto, este impactos serão minimizáveis e mesmos reversíveis 

desde que salvaguardada uma correcta integração paisagística destas áreas degradadas.  

Pontualmente serão afectadas áreas de uso agrícola ainda que com muita pouca representatividade territo-

rial. 

Os principais impactes previstos em fase de exploração estarão relacionados com a irreversibilidade da alte-

ração do uso do solo nas zonas que ficarão submersas pela albufeira. Serão sobretudo solos com uso flores-

tal (sobretudo eucaliptais).  

As zonas urbanas ou urbanizáveis não serão previsivelmente afectadas pelo plano de água, sendo no entan-

to possível que este venha a afectar alguns dos acessos viários aos aglomerados urbanos mais próximos da 

nova albufeira. 

5.9.2.2. Ordenamento do Território 

Os impactes ao nível dos Instrumentos de Gestão do Território (IGT) passarão essencialmente pela desade-

quação de algumas figuras de ordenamento para esta nova realidade.  

Os IGT de maior escala como o PROT do Centro revelam-se documentos de orientação mais estratégica pelo 

que não apresentam à partida qualquer incompatibilidade na intenção de construir uma albufeira para uma 

Mini-hídrica. 

Também o Plano de Ordenamento da Bacia Hidrográfica do Mondego já prevê o aproveitamento hidroeléc-

trico deste curso de água, pelo que não existem à partida impactes significativos com este instrumento de 

ordenamento do território. 

Com efeito, são os IGT de menor escala que se revelam incoerentes com a pretensão da criação de uma 

albufeira no Rio Mondego ainda que de pequenas dimensões, dado se tratar de uma mini-hidrica. 

Os impactes a este nível serão irreversíveis em fase de exploração, pelo menos até à revisão dos IGT’s. O 

mais significativo será mesmo a compatibilidade da albufeira com a Zona Preferencial de Desenvolvimento 

Turístico na margem esquerda do Mondego, bem como afectação de áreas de RAN e REN. 

5.9.2.3. Paisagem  

A fase de construção implicará perturbações na qualidade cénica e paisagística da paisagem, não apenas 

decorrentes das acções de desmatação que terão lugar nas áreas inundáveis como também pela instalação 

de estaleiros, ensecadeiras, acessos de Obra e outros. 

Estes impactes em fase de Obra serão facilmente minimizáveis desde que salvaguardada a correcta integra-

ção paisagística da Obra. 
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Em fase de exploração há que destacar a irreversibilidade do impacte do plano de água sobre a qualidade 

cénica da paisagem. No entanto, dado tratar-se de uma paisagem dominada por povoamentos florestais 

monoespecificos de eucaliptal, com muito pouco interesse paisagístico, poder se-á afirmar que este novo 

elemento poderá ser diferenciador e acrescentar valor à paisagem existente. 

Destaque apenas para o impacte negativo sobre a destruição de alguns troços consolidados de galeria ripí-

cola existente ao longo do Mondego, que para além do seu elevado valor cénico, representam ainda funções 

importantes de conectividade ecológica. 

5.10. AMBIENTE SONORO 

As medições serão realizadas por entidade acreditada, de acordo com a Legislação e Normas Técnicas em 

vigor, nomeadamente o Regulamento Geral do Ruído (RGR - publicado no Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 

Janeiro) e a Norma portuguesa NP 1730 (Medição de incomodidade e impacto sonoro) ou norma actualiza-

da, para além de serem seguidas as orientações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e do Instituto 

Português da Qualidade (IPAC). Para caracterizar a situação de referência será feita a medição de níveis de 

pressão sonora, pela determinação do nível sonoro médio de longa duração. 

De acordo com o Regulamento Geral do Ruído, serão realizadas medições nos 3 períodos de referência, 

nomeadamente “diurno” (das 7 às 20 horas), “entardecer” (das 20 às 23 horas) e “nocturno” (das 23 às 7 

horas). Serão, deste modo, determinados os indicadores LDEN e LN de acordo com o RGR. 

Os pontos de amostragem serão os necessários para uma correcta caracterização da zona envolvente visan-

do os receptores sensíveis mais próximos. Para garantir esta condição serão caracterizados 3 pontos de 

amostragem. 

Todas as medições são acompanhadas do registo dos seguintes parâmetros meteorológicos: 

• Temperatura; 

• Humidade; 

• Pressão atmosférica; 

• Velocidade e direcção do vento. 

Para além destes parâmetros serão registadas as contagens de tráfego, distinguindo-se os veículos ligeiros 

dos pesados. 

Os equipamentos de medição de ruído a utilizar estão devidamente homologados pelo IPQ e são calibrados 

e verificados anualmente pelo ISQ. 

O trabalho de campo ocorrerá em dois dias distintos. 
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6. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

6.1. METODOLOGIA QUE O PROPONENTE SE PROPÕE ADOPTAR PARA A 

IDENTIFICAÇÃO DE IMPACTES 

6.1.1. Geologia e Geomorfologia 

Serão avaliados os impactes sobre a eventual afectação de património geológico de elevado interesse cientí-

fico e paisagístico. Avaliar-se-ão, de igual modo, os possíveis impactes que o Projecto possa induzir ao nível 

de fenómenos erosivos e de incremento de instabilidade de vertentes. 

Em função do tipo de impactes identificados serão efectuadas recomendações para a minimização dos 

impactes negativos associados ao Projecto. As recomendações poderão incluir sugestões de alteração da 

localização de acessos, estaleiros ou, elementos fixos do Projecto (e.g. açude e/ou Central). 

6.1.2. Recursos Hídricos e Qualidade das Águas 

6.1.2.1. Recursos Hídricos 

Avaliar-se-ão os efeitos, temporários e permanentes, sobre os recursos hídricos superficiais e subterrâneos 

associados às diversas fases do Projecto e nas suas diferentes componentes, nomeadamente no que respei-

ta a alterações no escoamento superficial, na infiltração eficaz em eventuais aquíferos (aluvionares) adjacen-

tes ao rio e, na capacidade de transporte das linhas de água. 

Avaliar-se-ão ainda os efeitos do Projecto na produtividade de captações de água subterrânea adjacentes. 

Indicar-se-ão um conjunto de medidas específicas a implementar, tanto na fase de construção como de 

exploração (e.g. definição de caudais ecológicos), com vista à minimização de potenciais impactes negativos 

nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

6.1.2.2. Qualidade das Águas 

Para a fase de exploração avaliar-se-ão os impactes na qualidade das águas superficiais do rio Mondego 

associados à alteração de regime lótico para regime lêntico (e.g. variações da concentração de oxigénio dis-

solvido, CBO5, compostos azotados, temperatura da água, etc.). 

Com vista à preservação da qualidade existente das águas, serão definidas medidas de minimização (reco-

mendações e proibições) a implementar durante as diferentes fases de desenvolvimento do Projecto. 

6.1.3. Fauna,  

6.1.3.1. Terrestre  
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Identificação dos aspectos que possam constituir condicionantes ao projecto. Para os vertebrados ter-

restres, estes aspectos serão a detecção da presença de espécies potencialmente protegidas ou de esta-

tuto de protecção elevado durante o trabalho de campo, que poderá significar acções concretas de 

translocação, atraso de obras ou alteração ao projecto. Paralelamente a detecção de zonas de refu-

gio/reprodução de espécies mais associadas ao ambiente aquático, tais como a lontra ou aves ripícola, 

deverão ser alvo de atenção redobrado. 

Identificação preliminar das populações e de outros grupos sociais potencialmente afectados ou interes-

sados pelo projecto. 

6.1.3.2. Aquática 

A avaliação dos impactes do Projecto sobre as componentes da fauna piscícola e macroinvertebrados bentó-

nicos basear-se-á nas características do Projecto e na situação de referência inicialmente caracterizada. Para 

o efeito serão tidas em consideração, todas as medidas de minimização e de compensação já previstas ao 

nível dos próprio projecto e/ou ao nível da definição das soluções preconizadas. 

6.1.4. Flora e Vegetação 

A avaliação dos impactes do Projecto sobre as componentes da flora e vegetação basear-se-á nas caracterís-

ticas do Projecto e na situação de referência inicialmente caracterizada. Para o efeito serão tidas em consi-

deração, todas as medidas de minimização e de compensação já previstas ao nível dos próprio projecto e/ou 

ao nível da definição das soluções preconizadas. 

6.1.5. Socioeconomia 

A avaliação dos impactes do Projecto sobre a componente da socioeconomia será feita com base no efeito 

esperado do projecto, e de todas as medidas de minimização e de compensação já previstas ao nível do 

próprio projecto e/ou ao nível da definição das soluções preconizadas, nas populações potencialmente afec-

tadas.  

6.1.6. Qualidade do ar e Clima 

A avaliação dos impactes será feita com base nas actuais características da Qualidade do Ar e clima, ante-

riormente descritas, da sua previsível evolução caso não seja implementada o AHPP e do possível efeito do 

projecto nessas infra-estruturas. Os possíveis efeitos do projecto são determinados a partir do historial de 

outros projectos nas mesmas áreas ou projectos semelhantes em outras áreas. 

6.1.7. Infra-estruturas 

A avaliação dos impactes será feita com base no actual estado das infra-estruturas, anteriormente descritas, 

da sua previsível evolução caso não seja implementada o AHPP e do possível efeito do projecto nessas infra-
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estruturas. Os possíveis efeitos do projecto são determinados a partir do historial de outros projectos nas 

mesmas áreas ou projectos semelhantes em outras áreas. 

6.1.8. Património e Arqueologia 

A identificação dos potenciais impactes ambientais provocados directa ou indirectamente pelo Projecto foi 

feita com base na consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respectivo local de 

implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por Pro-

jectos deste tipo e a experiência anterior da equipa técnica. 

De acordo com as especificidades locais e a sensibilidade dos descritores analisados foi realizada a identifi-

cação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais, de forma a avaliar quais os potenciais impactes 

ambientais significativos, nas fases de construção, exploração e desactivação 

6.1.8.1. Ordenamento do Território, Uso do Solo e Paisagem 

6.1.8.1.1. Introdução 

Na elaboração do nosso estudo serão estabelecidas, detalhadamente, as diferentes exigências programáti-

cas, avaliadas com base na legislação e regulamentação em vigor, e que correspondam a desejo da CCDR 

Centro na execução deste Estudo. 

Para se conseguir um Estudo bem consolidado, consideramos que o seguinte faseamento: 

• Definição do Conteúdo Programático do Estudo; 

• Análise e Caracterização da Situação de Referência; 

• Identificação de Impactes; 

• Definição de Medidas de Minimização; 

• Conclusões. 

6.1.8.1.2. Definição do Conteúdo Programático do Estudo  

Será de todo conveniente logo numa fase inicial, validar o conteúdo programático do Estudo junto da Enti-

dade responsável pela sua avaliação (CCDR Centro). 

Neste sentido esta fase incluirá a preparação de um índice detalhado e explicativo dos diversos elementos 

que irão compor o Estudo, assim como diagramas explicativos da organização do mesmo, que serão depois 

submetidos a uma aprovação informal por parte CCDR. 

6.1.8.1.3. Análise e Caracterização da Situação de Referência 

Uma vez “aprovado” o Conteúdo Programático do Estudo, será feita a Análise da Situação de Referência. 

Esta análise procurará aprofundar o conhecimento das situações presentes na área de intervenção em ter-
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mos dos planos de ordenamento do território em vigor e das tendências de evolução, ao nível do ordena-

mento e paisagem desses mesmos territórios. 

Entendemos que esta fase dos trabalhos não se deverá cingir a uma listagem descritiva dos sistemas de pai-

sagem e de ordenamento presentes e a uma sistematização da informação de base existente. 

Deverá entrecruzar-se a informação, entender-se as interacções entre pontos fortes e fracos, ameaças e 

oportunidades numa matriz.  

• Uso do solo 

Recolha de toda a informação a fornecer pelo município e entidades e identificação de 

informação adicional eventualmente necessária. 

Análise das peças escritas e desenhadas dos planos de ordenamento e desenvolvimento ter-

ritorial, em vigor, de âmbito supra municipal e municipal. 

Criação de uma matriz com informação. 

• Ordenamento do território 

Recolha de toda a informação a fornecer pelo município e entidades e identificação de 

informação adicional eventualmente necessária. 

Análise da estratégia de Ordenamento Territorial do concelho. 

Análise das peças escritas e desenhadas dos planos de ordenamento e desenvolvimento ter-

ritorial, em vigor, de âmbito supra municipal e municipal. 

Criação de uma matriz com informação, no que se refere a: instrumentos de ordenamento 

em vigor e em desenvolvimento, Condicionantes e Restrições de utilização pública (RAN/ 

REN, outras), Área Naturais de elevado valor patrimonial, Infra-estruturas, outros (Normas 

micro). 

Avaliação do estádio de desenvolvimento, ao nível do ordenamento, do território e análise 

do Sistema Territorial e Urbano. 

Análise SWOT, com a identificação dos problemas, oportunidades, ameaças e tendências da 

área de intervenção. Esta informação será cruzada com a análise aos instrumentos de orde-

namento em vigor, de forma a obtermos o “quadro” completo sobre a área territorial em 

causa (Situação de Referência). 

Elaboração de plantas temáticas que suportem graficamente o diagnóstico efectuado, á 

escala adequada. 
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• Paisagem 

Identificação e Caracterização das Unidades de Paisagem. 

Estudo das Bacias Visuais. 

Estudo da Integração Visual dos elementos da Barragem. 

Estudo das Aproximações Visuais à Barragem. 

As fontes de informação a consultar serão: 

 Câmara Municipal de Penacova; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro; 

 Ministério do Ambiente, Ordenamento do território e Desenvolvimento Regional; 

 Direcção Geral do Ordenamento do Território e do Urbanismo; 

 Instituo de Conservação da natureza. 

6.1.8.1.4. Identificação de Impactes  

Como resultado do processo de caracterização anterior, será desenvolvida de uma forma sistemática a iden-

tificação dos impactes paisagísticos decorrentes da construção do Empreendimento sobre a paisagem exis-

tente, as figuras de ordenamento em vigor e os usos de solo actualmente existentes. 

Essa avaliação será feita sobre cada um dos descritores atrás apontados, procurando aferir para cada um 

dos descritores a escala e irreversibilidade de cada um dos impactes estimados. Este processo integrará os 

seguintes passos metodológicos: 

• Após a caracterização da situação actual em termos de ordenamento serão analisadas as impli-

cações que o projecto poderá impor com a sua concretização, no território em causa; 

• Esta análise resultará da sobreposição da informação sobre o projecto em causa sobre o local, 

obtendo-se uma identificação e avaliação de impactes (Predição e Avaliação de Impactes). 

6.1.8.2. Elementos do estudo 

Com base no conteúdo programático do Estudo previamente aprovado pela CCDR Centro, e tendo em conta 

todos os aspectos de análise atrás referidos, será desenvolvido um conjunto elementos escritos e desenha-

dos. 

6.1.8.2.1. Peças escritas 

Relatório estruturado conforme definido no capítulo anterior, em que para além de toda a informação escri-

ta, serão apresentados quadros, fluxogramas e outra informação gráfica que se julgue necessária para a 

explicação das diferentes fases do Estudo. 
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6.1.8.2.2. Peças desenhadas 

Plantas de Localização – desenvolvida à escala 1:25.000 e 1:5000 por forma a possibilitar a leitura da rela-

ção entre a Barragem proposta e o território envolvente que se pretende preservar. 

Plano de Bacias Visuais – por forma a possibilitar a leitura do alcance das bacias visuais do influenciadas 

pelo Empreendimento em causa. 

Visualizações Virtuais – com a implantação da barragem proposta sobre o sistema de vistas, por forma a dar 

a entender qual o verdadeiro impacte visual decorrente da construção da mesma. Estas visualizações não 

serão foto-realistas. 

Plano de Aproximações – onde será feita a representação do sistema de vistas possível de obter a partir das 

estradas de acesso à Barragem, possibilitando assim aferir o impacte visual da nova construção. 

Extracto das Plantas de Ordenamento e Condicionantes – nomeadamente do PDM ou outros instrumentos de 

ordenamento presentemente em vigor, por forma a aferir quais os usos e servidões aplicáveis à área. 

Extracto da Carta de Solos – onde será demonstrada a tipologia de solos característica da zona onde se pre-

tende intervir. 

6.1.9. Ambiente Sonoro 

A avaliação dos impactes será feita com base no actual estado do ambiente sonoro e receptores sensíveis, 

da sua previsível evolução caso não seja implementada o AHPP e do possível efeito do projecto nessas pon-

tos, de acordo com as suas diferentes fases. 

6.2. METODOLOGIA QUE O PROPONENTE SE PROPÕE ADOPTAR PARA A AVALIAÇÃO 

DE IMPACTES 

6.2.1. Á excepção do Património e Arqueologia 

A identificação dos potenciais impactes ambientais provocados directa ou indirectamente pelo Projecto será 

feita com base na consideração das suas características intrínsecas e das inerentes ao respectivo local de 

implantação, tendo em conta a experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por Pro-

jectos deste tipo e a experiência anterior da equipa técnica. 

De acordo com as especificidades locais e a sensibilidade dos descritores a analisar será realizada a identifi-

cação, caracterização e avaliação dos impactes ambientais, de forma a concluir quais são os potenciais 

impactes ambientais significativos, nas fases de construção, exploração e desactivação da Hidroenergia de 

Penacova e Poiares 

Para a classificação dos impactes ambientais, identificados para as diversas fases do projecto, serão tidos 

em conta os critérios definidos na Tabela 10. 



Proposta de Definição de Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Penacova e Poiares 

 

 HEPP -  Hidroenergia de Penacova e Poiares Pág. 63 

Tabela 10 – Critérios a ter em conta para a avaliação dos impactes ambientais 

Critérios Classificação Descrição 

Sentido do 
Impacte 

Negativo A acção provoca um efeito prejudicial no descritor em estudo 

Positivo A acção provoca um efeito benéfico no descritor ambiental em análise 

Nulo 
A acção não constitui nem uma mais-valia nem uma menos-valia para 

o descritor interessado 

Incidência do 

Impacte 

Directo Aquele que é determinado directamente pelo Projecto 

Indirecto Aquele que é induzido pelas actividades relacionadas com o Projecto. 

Dimensão 
Temporal 

Imediato Se a acção tem efeito imediato sobre o descritor 

De curto prazo Se os efeitos se far-se-ão sentir num futuro próximo (< 1 ano) 

De médio prazo Se os efeitos se far-se-ão sentir num futuro próximo (de 1 a 5 anos) 

De longo prazo se os efeitos se far-se-ão sentir apenas a longo prazo (> 5 anos) 

Duração do 
Impacte 

Permanente 
Se os efeitos se farão sentir em permanência sobre o descritor 

ambiental 

Temporário Se os efeitos estão limitados no tempo 

A Significância (criticidade) do impacte ambiental é obtida de forma quantitativa através da valoração dos 

critérios citados na Tabela 11. 

Tabela 11 – Critérios a ter em conta na avaliação da significância dos impactes ambientais 

Critérios Classificação Descrição Pont. 

Probabilidade 

Certo Se a acção vai de facto ocorrer sobre o descritor ambiental 4 

Provável 
Se existem fortes indícios que a acção vai ocorrer sobre determinado 

descritor 
2 

Improvável Se se prevê que a acção não terá efeitos sobre o descritor em estudo 0 

Magnitude 

Elevada Elevado grau de alteração dos parâmetros ambientais 4 

Moderada Médio grau de alteração dos parâmetros ambientais 2 

Reduzida Reduzido grau de alteração dos parâmetros ambientais 0 

Reversibilidade 

Irreversível 
Se não existe possibilidade de reverter os efeitos produzidos pelas 

acções induzidas pelo Projecto 
2 

Reversível 
Se existe a possibilidade de reverter os efeitos produzidos pelas 

acções induzidas pelo projecto 
0 

Dimensão Espacial 

Transfronteiriço 
Se o projecto induz alterações que ultrapassam as fronteiras nacio-

nais 
4 

Nacional Se o projecto induz alterações a nível nacional 3 

Regional 
Se as afectações atingem áreas exteriores ao projecto e às divisões 

administrativas por ele intersectadas 
2 
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Local 
Se o impacte afecta genericamente a área de estudo e/ou áreas 

anexas, numa área igual ou inferior à menor divisão administrativa 
onde se insere o projecto 

1 

Pontual 
Se o impacte está perfeitamente circunscrito a um determinado local 

no interior da área do projecto 
0 

Medidas de minimi-
zação 

Não Minimizável 
Se não existem medidas que permitam evitar, reduzir ou 

compensar os impactes negativos.  
2 

Minimizável 
Se existe a possibilidade de reverter ou compensar os impac-

tes negativos. 
0 

Não potenciável 
Se não existem medidas que permitam potenciar os impactes 

positivos.  
0 

Potenciável 
Se existe a possibilidade de reforçar o efeito dos impactes 

positivos. 
2 

Interacção de 
impactes 

Existente 
Cumulativos ou Sinergéticos (impactes resultantes do projecto que 

se irão adicionar a perturbações já existentes) 
2 

Inexistente Não existe qualquer interacção 0 

A Significância do impacte ambiental em avaliação é obtida pela soma da pontuação atribuída aos critérios 

citados na Tabela 12: 

Significância = Probabilidade + Magnitude + Reversibilidade + Dimensão Espacial + M. Minimização + Inte-

racção de Impactes 

Tabela 12 – Níveis de Significância dos impactes em avaliação 

 
Pouco significativo 

Se as alterações impostas ao descritor têm conse-

quências pouco importantes 
 x < 6 

 
Significativo 

Se as alterações têm consequências importantes 

sobre determinado descritor ambiental 

6 ≤ x < 

12 

 
Muito Significativo 

Se as alterações têm consequências muito importan-

tes sobre o descritor ambiental em estudo 
≥ 12 

Para todos os impactes ambientais que sejam classificados como nulos (acção não constitui nem uma mais-valia 

nem uma menos-valia para o descritor interessado), não é efectuada qualquer avaliação.  

6.2.2. Património e Arqueologia 

A análise dos impactes ambientais decorrentes do Estudo de Impacte Ambientais da Hidroenergia de Pena-

cova e Poiares sobre o património cultural da região realizar-se-á de acordo com a metodologia definida pelo 

IGESPAR. 

Para a classificação dos impactes ambientais, identificados para as diversas fases do projecto, foram tidos 

em conta os seguintes critérios: natureza, ordem, magnitude, significância, período temporal, reversibilida-
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de, probabilidade de ocorrência e incidência espacial. A quantificação dos diversos critérios segue os critérios 

definidos na Tabela 13.   

Tabela 13 – Critérios de classificação dos impactes ambientais, para o descritor Património e Arqueologia. 

Natureza Ordem Magnitude Significância 
Período 

temporal 
Reversibilidade 

Probabilidade 
de ocorrência 

Incidência 
espacial 

Positivo + Directo D Elevada E Elevada E1 
Imediato Im 

Temporário T 

Certo C Local L 

Nulo 0 Indirecto I Média M Média M1 
Curto prazo Cp Provável P Envolvente E 

Negativo - Cumulativo C Baixa B Baixa B1 
Médio/ 
longo 

Mlp Permanente P 

Improvável I 

Regional R 

Desconhecido D 

6.3. METODOLOGIA QUE O PROPONENTE SE PROPÕE ADOPTAR PARA A PREVISÃO DE 

IMPACTES CUMULATIVOS 

Tal como o definido no ponto 6.2.1 deste documento (metodologia de identificação e avaliação de impactes á excepção 

do descritor Património e Arqueologia) os impactes cumulativos são impactes onde ocorre a interacção com outros 

impactes já existentes. 

Serão considerados como impactes cumulativos aqueles que acentuem o efeito negativo de um impacte já existente. As 

fronteiras espaciais e temporais para se determinar se um impacte é cumulativo variam de acordo com o descritor em 

análise, as características do projecto e do meio onde se pretende inserir o projecto.  
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7. PROPOSTA METODOLÓGICA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO GERAL DE 

MONITORIZAÇÃO 

A metodologia para a elaboração do Plano Geral de Monitorização é a compilação das metodologias de 

monitorização do projecto a constar da DIA (ou, na sua falta, do EIA). 

Segundo o nº 5 do 12º artigo do DL 69/2000, as directrizes do Plano Geral de Monitorização serão definidas 

no EIA, tais como: identificação dos parâmetros ambientais a avaliar, das fases do projecto nas quais serão 

realizados e sua duração, bem como da periodicidade prevista para a apresentação dos relatórios de monito-

rização à Autoridade de AIA. 

Serão apresentados planos de monitorização para os impactes em que possa haver um agravamento da sua 

significância, durante uma ou mais fases do projecto. Os planos de monitorização devem estar previstos nas 

medidas de minimização. A consideração da monitorização do projecto será avaliada numa lógica de propor-

cionalidade entre a dimensão e as características do projecto e os impactes ambientais dele resultante. 
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8. PLANEAMENTO DO EIA 

8.1. PROPOSTA DE ESTRUTURA PARA O EIA 

A estrutura do EIA é a existente no documento anexo Estrutura Relatório EIA. 

8.2. INDICAÇÃO DAS ESPECIALIDADES TÉCNICAS ENVOLVIDAS E DOS PRINCIPAIS 

RECURSOS LOGÍSTICOS 

A equipa técnica para a elaboração do presente Estudo de Impacte Ambiental é uma equipa multidisciplinar 

capaz de entender de uma forma integrada e global o projecto em estudo e os seus potenciais impactes. É 

uma equipa com sólida experiência e competência curricular em diversas áreas como Fauna Terrestre, Fau-

na Aquática, Flora, Geologia, Recursos Hídricos, Clima, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro, Uso do Solo, 

Arqueologia, Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Paisagem (Figura 10).  

 

Figura 10 – Equipa técnica 

8.3. INDICAÇÃO DOS POTENCIAIS CONDICIONALISMOS AO PRAZO DE ELABORAÇÃO 

DO EIA, NOMEADAMENTE OS MOTIVADOS PELAS ACTIVIDADES DE RECOLHA E 

TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

O prazo de elaboração do EIA poderá estar condicionado por motivos de ordem ecológica na recolha de 

dados do descritor de fauna, aquática e terrestre. A altura ideal para a realização do trabalho de campo para 
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a recolha de informação seria a Primavera, no entanto, tendo em conta os prazos previstos para a elabora-

ção do presente estudo, esses elementos só poderão ser recolhidos a partir de Julho/Agosto, pelo que, de 

forma a evitar o stress ecológico que os elementos faunísticos estão sujeitos durante os meses de Verão 

(altas temperaturas e baixa pluviosidade), a equipa técnica recomenda que os levantamentos de campo 

sejam realizados em Setembro, garantindo igualmente uma melhor qualidade amostral ao nível do número 

de espécies, dado que para a maioria dos grupos faunísticos diminui a sua actividade diária em épocas de 

elevada temperatura. Caso as condições ecológicas desfavoráveis, altas temperaturas e baixa pluviosidade, 

existentes durante os meses de Verão (Julho e Agosto) também ocorram durante o mês de Setembro pode-

rá ser necessário adiar a recolha dos dados de campo do descritor Fauna. 
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10. ANEXOS  
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Anexo 1 – Cartografia com a localização do AHPP à escala regional e nacional. 

 


