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NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 
Neste volume será feita a caracterização da situação actual do ambiente na área de 
influência dos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Baixo Sabor e do Alto Côa. 
 
A caracterização da situação de referência em relação ao Aproveitamento do Alto Côa 
é apresentada no Capítulo III.1, onde se fará o desenvolvimento adequado ao seu 
enquadramento. 
 
Quanto ao Aproveitamento do Baixo Sabor, dado já ter sido alvo de análise no  
Estudo de Impacte Ambiental de 1999, apresentar-se-á no Capítulo III.2, uma síntese 
das caracterizações então realizadas com a actualização da informação julgada 
necessária. No âmbito dessa actualização inclui-se também a introdução de  
informações / esclarecimentos às observações feitas pela Comissão de Avaliação ao 
Estudo de Impacte Ambiental referido. Essas informações complementares são 
apresentadas em anexo. 
 
Relativamente às áreas temáticas a abordar, a Definição do Âmbito do EIA anteriormente 
realizada, permitiu seleccionar, em função da experiência já tida com a avaliação do 
Baixo Sabor e das características semelhantes das áreas de desenvolvimento dos dois 
empreendimentos, as que se apresentam como mais relevantes para o objectivo deste 
Estudo. 
 
Assim, verificou-se que a Qualidade do Ar e o Ambiente Sonoro surgem como pouco ou 
nada relevantes para a comparação a desenvolver, tendo-se dispensado nesta fase de 
estudo a sua análise e avaliação. Em fase de projecto de execução, essas áreas 
temáticas deverão ser convenientemente analisadas em função do empreendimento e 
alternativa seleccionada. 
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Deste modo, e embora se incluam nesta caracterização todas as restantes áreas 
temáticas avaliadas no Baixo Sabor, existem ainda algumas que se apresentam menos 
relevantes na comparação final que outras. Estão neste caso, os Solos e ainda, embora 
em grau superior de importância a Geologia e Hidrogeologia e a Hidrologia. 
 
A Climatologia revela-se também como pouco ou nada relevante para a avaliação, 
surgindo, no entanto, a sua caracterização como forma de evidenciar alguns aspectos 
típicos da região que são úteis para a compreensão do comportamento de outros 
descritores. 
 
Em síntese, as áreas temáticas a abordar são assim as seguintes: 
 

- Geologia e Hidrogeologia; 
 
- Solos; 
 
- Climatologia; 
 
- Hidrologia; 
 
- Sistemas Ecológicos, subdivididos em Flora e Vegetação, Ecossistemas 

Aquáticos, Avifauna e Fauna Terrestre, com desenvolvimento inicial de um 
Enquadramento Ecológico; 

 
- Qualidade da Água; 
 
- Património; 
 
- Paisagem; 
 
- Socioeconomia; 
 
- Economia Agrária; 
 
- Turismo; e 
 
- Uso do Solo. 
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III.1 – APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO ALTO CÔA 

 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo desenvolve-se a Caracterização da Situação Actual do ambiente para a 
zona de influência do Aproveitamento do Alto Côa. 
 
A área de estudo compreende, em termos mais directos, a área de implantação do 
projecto e estruturas da fase de construção e sua envolvente próxima, e quando tal se 
revela necessário, a caracterização em termos concelhios e regionais. 
 
As áreas temáticas a abordar são as já referidas na NOTA INTRODUTÓRIA deste volume. 
Naquelas que se consideram pouco relevantes para a comparação dos 
empreendimentos, como os Solos e a Climatologia realizar-se-á uma caracterização a um 
nível mais adequado à pouca importância que essas áreas apresentam. 
 
Em todas as áreas temáticas procurou-se sempre seguir as metodologias desenvolvidas 
para o Baixo Sabor, com vista à comparação final dos dois empreendimentos. 
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2. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

2.1 Metodologia 

Pretende-se, neste ponto, caracterizar em termos geológicos e hidrogeológicos a região 
de influência do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa. 
 
A área de estudo considerada abrange todas as zonas de influência das albufeiras 
originadas pelo empreendimento, assim como a metade Norte da região, respeitante à 
zona de desenvolvimento de um circuito hidráulico subterrâneo entre a barragem de Pero 
Martins e a foz da ribeira de Aguiar, já sob a influência da albufeira do Pocinho e que 
constitui uma alternativa do projecto. 
 
Para tal foram consultados elementos bibliográficos e cartográficos considerados 
relevantes para o estudo em referência, nomeadamente as Cartas Geológicas de 
Portugal, folhas 15-A (Vila Nova de Foz Côa), 15-D (Figueira de Castelo Rodrigo), 18-A 
(Vila Franca das Naves) e 18-B (Almeida), todas na escala 1: 50 000, bem como as 
respectivas Notícias Explicativas. A Carta Geológica de Portugal na escala 1: 500 000 
também foi consultada, e ainda elementos constantes de: 
 

• Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico do rio Côa, 
1991; 

• Estudo de Impacte Ambiental da Pedreira do Fumo, 1993; 

• Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Mini-Hídrico do Catapereiro, 
1994; 

• Estudo de Impacte Ambiental do Açude de Moinhos da Laje, 1996; 

• Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico de Vale de 
Madeira, 2000; 

• Estudo Integrado de Exploração, Impacte Ambiental e Recuperação 
Paisagística do Núcleo de Pedreiras do Poio, 2000; 

• Estudo Geológico – Geotécnico do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa – 
Estudo Prévio, 2001. 

 
 
Realizou-se ainda um reconhecimento geológico de superfície sumário nos locais  
com menor informação de base com o objectivo de complementar os dados 
bibliográficos.  
 
Recorreu-se igualmente à observação e interpretação fotogeológica da área abrangida 
pelo projecto, tendo como base as fotografias aéreas do Instituto Português de 
Cartografia e Cadastro  à  escala de 1: 15 000. 
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2.2 Enquadramento Geológico Regional 

A região do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa insere-se em plena Zona Centro 
Ibérica, definida como uma das cinco zonas do Maciço Hespérico. A Zona Centro Ibérica 
constitui a unidade mais interna do orógeno hercínico, sendo aquela onde afloram os 
terrenos mais antigos e mais metamórficos e onde o plutonismo granítico é mais 
acentuado. 
 
As formações predominantes de idade paleozóica na região, são constituídas por 
alternâncias de xistos e grauvaques pertencentes ao Complexo Xisto-Grauváquico 
(Grupo do Douro).  
 
Este complexo é formado por seis unidades litostratigráficas (Formações) que 
compreende, genericamente, os afloramentos do Alto Douro e Beira Alta, em Portugal, e 
com continuação para Espanha, na província de Salamanca. Estas unidades 
litostratigráficas são definidas, da base para o topo, pela Formação de Bateiras, 
Formação de Ervedosa, Formação de rio Pinhão, Formação de Pinhão, Formação de 
Desejosa e Formação de S. Domingos.  
 
A organização da coluna estratigráfica mostra a presença de dois conjuntos distintos, um 
autóctone e outro alóctone, em consequência do importante carreamento da Senhora do 
Viso no interior do Grupo do Douro, de idade sarda. Este carreamento causou a 
duplicação de litologias muito semelhantes, de tal forma que as formações de Bateiras e 
rio Pinhão são equivalentes laterais, nos blocos autóctone e alóctone, respectivamente. 
Desta forma, as formações de Bateiras e de Ervedosa do Douro pertencem ao bloco 
autóctone enquanto as restantes formações pertencem ao bloco alóctone. 
 
A intruir o Complexo Xisto-Grauváquico encontram-se rochas granitóides, destacando-se 
as que ocorrem no eixo do Antiforma de Lamego – Penedono – Escalhão e também em 
maciços isolados circunscritos, mais tardios e alóctones, cujas géneses se relacionam 
com a 3ª Fase de deformação hercínica. Este maciços graníticos induziram 
metamorfismo de contacto no encaixante sedimentar. 
 
Ocorrem ainda pequenos depósitos de idade neogénica ou mais recentes. São eles os 
depósitos de natureza arcósica, correspondentes às designadas “Arcoses de Vilariça”, 
mantos de cascalheiras, terraços fluviais, aluviões e depósitos de vertente. Estes 
depósitos são os que apresentam menor extensão cartográfica na região. 
 
 
 
 
2.3 Unidades Geológicas 

De seguida descrevem-se as diversas unidades geológicas interessadas pela zona 
abrangida pelo empreendimento do Alto Côa. 
 
Na Carta 2 – Geologia (ver Volume VII – Peças Desenhadas) encontram-se 
apresentadas as unidades geológicas ocorrentes na área de estudo. 
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2.3.1 Recente 

 
a)  Depósitos de vertente  
 
Estes sedimentos, normalmente provenientes do desmantelamento da encosta e que o 
escoamento do rio não removeu, ocorrem, regra geral, no sopé de escarpas ou nas 
encostas dos relevos elevados. A composição destes depósitos varia conforme a 
natureza das rochas que lhe deu origem. 
 
Assim, em encostas graníticas constituem litologias incoerentes, grosseiras e 
heterogéneas, com calhaus, blocos de granito e quartzo filoneano, geralmente angulosos, 
envolvidos por uma matriz arenosa resultante da alteração das rochas granitoides. Em 
encostas xistentas formam depósitos silto-argilosos com fragmentos de xisto, grauvaque 
e quartzito. 
 
 
 
b)  Aluviões  
 
Estes depósitos não apresentam grande expressão cartográfica. Acompanham os leitos 
de algumas ribeiras presentes na área em estudo e do rio Côa.  
 
São essencialmente constituídos por areias de diversas dimensões, com mais ou menos 
percentagem de material argiloso, de cor castanha ou cinzenta. A estes depósitos 
associam-se por vezes cascalheiras grosseiras roladas, especialmente nas manchas do 
rio Côa. 
 
 
 
2.3.2 Terciário (Pliocénico) 

 
a)  Mantos de cascalheiras  
 
Na região compreendida entre Colmeal a Almofala, observa-se extensa cobertura de 
depósitos modernos, constituídos, essencialmente, por materiais escorregados das 
elevações quartzíticas.  
 
Estes depósitos de sopé, formados por mantos de calhaus quartzíticos e de quartzo 
filoneano, mais ou menos rolados, estão ligados a uma superfície bastante regular. A 
espessura é variável, podendo atingir alguns metros. 
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2.3.3 Paleozóico 

2.3.3.1 Ordovícico 

 
a)  Formação de Pardelhas  
 
Em Pardelhas, perto de Vila Real, a cerca de 75 km para Noroeste da zona em estudo, 
aflora esta formação, a qual se equivale estratigraficamente aos afloramentos presentes 
na zona de implantação do empreendimento.  
 
Trata-se de xistos micáceos e filitos com intercalações centimétricas de metassiltitos que 
vão diminuindo de expressão superiormente; sucedem-se cerca de 100 m de filitos e 
xistos cinzento-azulados e, no topo da formação, desenvolve-se uma sucessão monótona 
(100 m) de xistos ardosíferos divisíveis em placas de fraca qualidade. Formam o interior 
do sinclinal que se desenvolve na parte central da zona em estudo. Estendem-se desde 
Freches até perto de Colmeal com orientação Este-Nordeste – Oeste-Sudoeste.  
 
 
 
b)  Formação do Quartzito Armoricano  
 
Estas cristas ordovícicas, que se estendem desde Freches até Almofala, originam relevos 
bastante acentuados na região em estudo. O ramo meridional do sinclinal, de orientação 
Este-Nordeste – Oeste-Sudoeste interrompe-se a partir da Marofa. O flanco setentrional 
continua em direcção à fronteira com orientação sensivelmente Este – Oeste. 
 
Litologicamente as cristas são constituídas por quartzitos compactos, normalmente 
brancos, outras vezes de tons vermelhos e róseos. Encontram-se intensamente dobrados 
e fracturados, sendo densa a rede de diaclases. Estas, apresentam três direcções 
sensivelmente normais entre si. Em alguns pontos os quartzitos foram injectados por 
quartzo, que originou numerosos filões, veios e lentículas. 
 
 
 
2.3.3.2 Câmbrico 

 
a)  Grupo do Douro (“Complexo Xisto-Grauváquico”) 
 

⇒ Xistos e Grauvaques  
 
Estes rochas ocupam grande parte da região em estudo, abrangendo as povoações de 
Vale do Seixo até Escarigo na zona centro, com orientação Este-Nordeste – Oeste-
Sudoeste e, a Norte, grande parte da área compreendida pela Carta Geológica de Vila 
Nova de Foz Côa onde abarca as Formações de Desejosa, Pinhão e rio Pinhão. 
 
A mancha xistenta apresenta relativa uniformidade de caracteres litológicos. Compreende 
xistos argilosos, finos e macios, cinzentos ou negros, micáceos, alternado 
frequentemente com bancadas gresosas, graváquicas ou quartzíticas. A orientação das 
camadas é sensivelmente Noroeste – Sudeste e a inclinação geral de 50º S. 
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⇒ Complexo Xisto-Granítico-Migmatítico  
 
A passagem da mancha granítica para o xisto, a Norte do sinclinal ordovícico, embora em 
algumas zonas também a Sul, faz-se por extensa orla migmatítica, que pode atingir 
nalguns pontos cerca de 4 km de largura e dentro do qual se assinalam numerosas 
«ilhotas» de granito, xisto e gnaisse de difícil separação. Nestas formações instalaram-se 
numerosos filões quartzosos, alguns deles mineralizados por volframite, cassiterite, pirite, 
galena, blenda, etc., que deram origem a várias explorações. 
 
Também se localizam manchas xisto-granito-migmaticas imediatamente a Sudoeste de 
Almeida, numa faixa de orientação Nordeste – Sudoeste, nos arredores de Vila Franca 
das Naves e pequenas manchas a Sul de Reigada.  
 
A faixa de Almeida é formada por xistos quartzo-micáceos, corneanas pelíticas com 
cordierite, corneanas turmalínicas, corneanas calco-silicatadas, gnaisses migmatíticos e 
granito, sem que seja possível fazer a separação destas rochas, em virtude da 
exiguidade, profusão e contornos mal definidos das manchas.  
 
As manchas de Vila Franca das Naves são formadas por xistos micáceos, corneanas 
pelíticas, etc., e envolvidas por granito porfiróide. 
 
 
 
2.3.4 Rochas Granitóides 

 
a)  Granito porfiróide de grão grosseiro  
 
É uma rocha de textura muito grosseira, de cor azulada quando fresca, com megacristais 
de feldspato que chegam a atingir 10 cm de comprimento; possui moscovite e biotite com 
predominância desta última. Por alteração, a cor branca leitosa dos feldspatos passa ora 
a rosada, devido a hematização, ora a verde–amarelada, devido a sericitização.  
 
Na área abrangida pelo empreendimento são representados pelas manchas presentes a 
Sul de Reigada (Calvo e Mangide), diversas manchas nos arredores de Almeida, Sul e 
Sudoeste de Vila Franca das Naves e, mais a Norte, na zona de Santa Comba – 
Algodres. 
 
 
 
b)  Granito porfiróide de grão médio a fino  
 
Este granito de grão médio passando localmente, por vezes, a fino, é de composição 
mineralógica idêntica à do porfiróide grosseiro, embora com megacristais de menores 
dimensões.  
 
Na região destacam-se as várias manchas situadas no bloco oriental da falha de Vilariça 
na zona de Santa Comba, retalhos nos arredores Norte de Almeida e afloramentos na 
zona da povoação de Gamelas e a Sudoeste desta. 
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c)  Granito de grão médio, não porfiróide  
 
Tratam-se, igualmente, de granitos de duas micas com predominância da biotite. São 
representados pela extensa mancha granítica que atravessa a região de Pinhel. Mais a 
Norte, em ambas os lados da falha de Vilariça, ocupando grande parte da área da Carta 
Geológica de Vila Nova de Foz Côa, também são observáveis manchas desta litologia a 
Noroeste de Almeida e na zona de Vascoveiro e Manigoto. 
 
 
 
d)  Granito de grão fino, não porfiróide 
 
A composição mineralógica deste granito é idêntica à dos granitos anteriormente 
descritos. Constituem pequenas manchas em Palumbeira e vértice geodésico do 
Lanchorro (a Sudeste e Este de Cinco Vilas, respectivamente) para além de manchas na 
zona de Lameiras, Freixinho e Vendadas. 
 
 
 
e)  Granito gneissico, de grão médio a fino  
 
Trata-se de um granito que contém normalmente duas micas e, por vezes, andaluzite e 
rara turmalina.  
 
Em certos pontos observa-se intensa cataclase. Nota-se, por vezes, grande 
desenvolvimento da moscovite. Estende-se para ocidente, desde Cinco Vilas, até à 
ligação com o granito de Vale Madeira e de Pinhel, formando uma faixa Este – Oeste  
limitada pelos xistos, a Norte, e pelo granito porfiróide, a Sul. 
 
 
 
 
2.3.5 Rochas Filoneanas (Tardi-hercínicas) 

 
a)  Pórfiro granítico/riolítico  
 
Trata-se de um extenso filão intrusivo nos granitóides, com orientação sensivelmente 
Oeste – Este, que aflora em toda a extensão do bloco a leste da falha de Vilariça, desde 
Chãs a Norte de Vilar de Amargo, de onde prossegue para a região vizinha de Freixo de 
Espada à Cinta. A sua espessura atinge 10 a 20 metros e apresenta mergulho, sempre 
elevado, para Norte. 
 
Apresenta textura porfirítica com megacristais de feldspato inseridos numa matriz 
afanítica a equigranular, de composição granítica. Na bordadura a granularidade é muito 
fina (textura afanítica), correspondendo à do verdadeiro riólito. 
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b)  Aplito e/ou aplito-pegmatito  
 
Em relação com a intrusão granítica, formaram-se em fase tardia, tendo-se instalado em 
fracturas pré-existentes, são normalmente rochas provenientes das fases finais de 
diferenciação magmática. 
 
Localizam-se predominantemente nas vizinhanças dos contactos granito-
metassedimentos, granito-falhas e metassedimentos-falhas. As principais manchas e 
filões aplíticos ou aplito-pegmatíticos interessados pelo empreendimento situam-se entre 
Chãs e Almendra e a Sul e Oeste de Almeida. 
 
Os filões aplito-pegmatíticos, pouco numerosos, dominantemente de fácies pegmatítica, 
por vezes com cristais de berilo e turmalina, com orientações Nor-Nordeste – Su-
Sudoeste e Nordeste – Sudoeste a Este-Nordeste – Oeste-Sudoeste (com pendor 
subvertical a vertical) e Nor-Noroeste – Su-Sudeste (com pendor para Es-Nordeste). As 
espessuras são variáveis, não ultrapassando 1 m e evidenciam, geralmente, estrutura 
lenticular. 
 
 
 
c)  Filões de quartzo  
 
São numerosas as estruturas filoneanas de quartzo que ocorrem na região estudada. O 
quartzo é, no geral, leitoso. Não raramente, estes filões apresentam textura brechóide, 
originada por acções tectónicas posteriores à instalação dos mesmos, de que resultaram 
a reabertura e o preenchimento deles por soluções hidrotermais. São frequentes, nestes 
últimos filões, o quartzo jaspóide e os encostos ferruginosos, acompanhados, muitas 
vezes, por mineralizações uraníferas. 
 
A espessura dos filões de quartzo é variável, havendo alguns que atingem duas dezenas 
de metros. A orientação predominante é Nordeste ou Nor-Nordeste. 
 
 
 
 
2.4 Geomorfologia e Fracturação do Maciço 

2.4.1 Enquadramento Regional 

A área em estudo localiza-se num vasto e monótono planalto situado entre a Cordilheira 
Central e o rio Douro. Este planalto, correspondente à superfície da Meseta Ibérica, que 
perde a sua rigidez para ocidente do rio Côa.  
 
No entanto, atravessa ainda aquele rio pelo nível de Vila Nova de Foz Côa. 
Imediatamente a Oeste, a superfície da Meseta termina bruscamente de encontro a um 
degrau, de natureza tectónica, de direcção Nor-Nordeste – Su-Sudoeste, correspondente 
à falha Manteigas – Vilariça – Bragança. 
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A actuação da tectónica é visível na estrutura de falhas e fracturas que percorrem toda a 
região, com orientações preferenciais Nor-Nordeste – Su-Sudoeste e Oeste-Noroeste – 
Este-Sudeste.  
 
Este sistema corresponde aos acidentes tardi-hercínicos que afectaram a região de Trás-
os-Montes e Beira Alta e dos quais fazem parte a grande falha da Vilariça. Esta falha, 
com cerca de 5,5 km de rejeito, apresenta uma fracturação paralela numa faixa de 0,5 a  
1 km de largura, com desnivelamentos dos blocos extremos e abatimento dos blocos 
centrais, como é o caso do graben de Longroiva, a cerca de 10 km para Oeste – 
Noroeste da zona projectada para a barragem de Pero Martins. 
 
A região interessada pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa insere-se no bloco 
oriental da Falha Manteigas – Vilariça – Bragança. Neste bloco a superfície da Meseta 
sofreu um importante basculamento para Noroeste, em direcção ao rio Douro, desde o 
sopé da Cordilheira Central, onde apresenta altitudes à volta dos 800 m, até ao nível de 
Vila Nova de Foz Côa, onde diminui para cerca dos 400 m de altitude. As altitudes 
decrescem desde Figueira de Castelo Rodrigo até Vila Nova de Foz Côa num declive de 
aproximadamente 0,7%. 
 
Os leitos do rio Côa e das ribeiras de Massueime, Piscos e Aguiar, atravessam  
esta superfície através de profundos vales devidos à erosão regressiva a partir do rio 
Douro. 
 
A rede hidrográfica terá aproveitado as fracturas existentes e dissecado as superfícies, 
com maior ou menor amplitude, consoante a natureza das rochas e a importância do 
escoamento o permitiu, em função dos níveis de base local e geral (do Douro).  
 
A inclinação da superfície da Meseta para Noroeste, condicionou a orientação de parte 
da rede de drenagem, especialmente a Sudeste de Pinhel. As mudanças de direcção do 
rio Côa e afluentes nos vários sectores parecem estar relacionadas com  
diferentes direcções de acidentes tectónicos, em particular as de orientação Nordeste – 
Sudoeste e Noroeste – Sudeste, e ao facto de o balanceamento para Noroeste não ter 
sido geral. 
 
A superfície da Meseta encontra-se em fase de degradação, em consequência da 
tectónica regional e da densa dissecação, típica dos xistos, relacionada com o encaixe da 
rede de drenagem do rio Douro, pelo que a área em estudo e sua envolvente próxima 
apresentam um relevo acidentado e muito vigoroso.  
 
A erosão vertical, actualmente, constitui o processo mais activo da evolução morfológica, 
pelo que a região apresenta uma densa rede de vales estreitos e profundos. Este 
processo é potenciado pelo tipo de litologias presentes – xistos – que pela sua 
impermeabilidade favorecem a sua escorrência superficial. 
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2.4.2 Características Geomorfológicas Locais 

Como já foi anteriormente referido, foi realizado um estudo fotogeológico da área 
abrangida pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa que teve como base as 
fotografias aéreas à escala 1: 15 000 de 1995, 1996 e 1999. Estas abrangem toda a área 
ocupada pelas albufeiras originadas pelas barragens do empreendimento, com excepção 
da área interessada pelo circuito hidráulico subterrâneo entre a barragem de Pero Martins 
e a albufeira do Pocinho. 
 
Com base nas interpretações das fotografias aéreas analisadas, dividiu-se a área em 
estudo em diversas zonas, baseadas nas diferentes características observadas tais 
como: litologia; sistemas de fracturação; morfologia; sistema de drenagem; alteração; 
entre outros. A Carta 2 – Geologia sintetiza parte do trabalho realizado, exceptuando a 
rede de drenagem superficial. Esta metodologia permitiu a divisão em oito zonas distintas 
e algumas sub-zonas, as quais se passam a descrever. 
 
Todos os limites que se descrevem a seguir e representados na Carta 2 devem ser 
entendidos como limites prováveis já que existem inúmeras zonas duvidosas, 
nomeadamente em áreas que se encontram alteradas e densamente cultivadas ou 
cobertas por densa vegetação. 
 
 

⇒ Zona 1: Granitos de Almeida – Cinco Vilas – Vale de Madeira 
 
Esta zona é essencialmente caracterizada por granitos, os quais originam relevos algo 
acentuados. O aspecto geral da área é o das regiões graníticas, com os típicos penedos, 
isolados ou formando caos de blocos. A rocha nua aflora quase por toda a parte, dando 
lugar, por vezes e por alteração, à formação de solo arenoso, residual. 
 
Estão presentes duas famílias principais de diaclases com direcções Nor-Nordeste –  
Su-Sudoeste e Oeste-Noroeste – Este-Sudeste. A rede de drenagem, de densidade 
média, é claramente controlada pela fracturação, dando origem a um modelo de 
drenagem rectangular. Caracteriza-se pela presença de muitas curvas em ângulo recto 
tanto no curso principal como nos seus tributários. Relativamente à alteração,  esta não é 
significativa. 
 
 

Sub-zona 1a) –  Solos Residuais de Vale de Madeira 
 
Esta sub-zona, localizada a Sul e Sudoeste de Vale de Madeira, é caracterizada 
pela abundância de solos residuais, os quais se referem ao produto insolúvel  da 
meteorização que, sem ter sofrido qualquer tipo de transporte, recobre os granitos 
dos quais tiveram origem.  
 
Formam-se em áreas aplanadas e acima dos terrenos circundantes. A 
fracturação, caso exista, é imperceptível devido ao elevado grau de alteração 
existente. Dado que se trata de uma zona com declives pouco acentuados, a rede 
de drenagem é bastante incipiente. 
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Sub-zona 1b) –  Solos Residuais de Cinco Vilas 
 

Representam duas manchas a Sudeste de Cinco Vilas. 
 
 

Sub-zona 1c) –  Solos Residuais de Mangide 
 
Desenvolvem-se nos arredores desta povoação. 

 
 
 

⇒ Zona 2: Faixa Xistenta de Cinco Vilas – Pinhel 
 
Esta faixa de grande extensão, constituída pelo complexo xisto-grauváquico, é 
caracterizada por morfologia aplanada na maior parte da sua área sendo a rede de 
drenagem pouco densa.  
 
Nas áreas interessadas do rio Côa e ribeira das Cabras, a rede de drenagem intensifica-
se e a morfologia aproxima-se mais daquela que é típica deste tipo de rochas, ou seja, 
morfologia «aborregada».  Em ambas as áreas a rede de drenagem observada é do tipo 
pinado e dendrítico. 
 
Esta zona apresenta-se com grau de alteração moderado a elevado, sendo a fracturação 
existente pouco perceptível, excepto no que se refere à que segue a orientação da 
xistosidade. 
 
 
 

⇒ Zona 3: Faixa Granítica de Quinta Nova 
 
Os granitos aflorantes nesta zona dão origem a relevos acentuados em quase toda a 
área exceptuando a parte mais oriental que se apresenta como uma zona mais planáltica. 
A fracturação existente é intensa com duas principais famílias de diaclases com 
direcções predominantemente Nordeste – Sudoeste e Noroeste – Sudeste.  
 
De referir a existência de duas falhas na zona de Bizarril-Perdigueiras com orientação 
Nor-Nordeste – Su-Sudoeste, com rejeito aparente esquerdo. A primeira passa na zona 
de implantação da barragem de Sra. de Monforte. 
 
A rede de drenagem ocorrente nesta zona é a rectangular, típica deste tipo de maciços 
rochosos com sistema de fracturas em ângulo recto, em que as linhas de água, à 
semelhança da Zona 1, são directamente condicionadas pelas diaclases e falhas que se 
cruzam aproximadamente com esses ângulos. A densidade de drenagem é menos 
acentuada na parte oriental desta zona sendo na restante elevada. 
 
Esta zona não apresenta alteração residual significativa exceptuando-se as duas sub-
zonas abaixo descritas. 
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Sub-zona 3a) –  Solos Residuais de Quinta Nova 
 
Na zona circundante de Quinta Nova desenvolve-se uma área relativamente 
extensa de solos residuais densamente cultivados. 

 
 

Sub-zona 3b) –  Solos Residuais de Bogalhal 
 

Várias manchas dispersas de solos residuais de diversas dimensões encontram-
se localizadas a Sul de Bogalhal. 

 
 
 

⇒ Zona 4: Faixa Xistenta de Bizarril – Bogalhal 
 
Esta faixa caracteriza-se pela presença de xistos, em que a erosão é essencialmente 
fluvial, originando declives pronunciados nas zonas de linha de água. A morfologia é 
claramente «aborregada» e a alteração existente é pouco acentuada ou nula. Não é 
observável na fotografia aérea qualquer tipo de fracturação, para além dos lineamentos 
típicos da xistosidade. 
A rede de drenagem, pinada, é densa e encontra-se distribuída uniformemente ao longo 
de toda a faixa. O sentido de escoamento das linhas de águas dá-se na sua maioria  de 
Norte para Sul, já que esta zona é influenciada pela presença da crista quartzítica 
imediatamente a Norte que se encontra a cotas mais elevadas. Esta também poderá ser 
a razão da inflecção para Oeste do curso do rio Côa.  
 
 
 

⇒ Zona 5: Faixa Quartzítica 
 
Os quartzitos presentes formam duas cristas de orientação aproximada Nordeste – 
Sudoeste, em que a crista mais a Norte é cortada a Sul de Azevo por uma faixa estreita 
de granito. Os xistos, aflorantes entre as duas cristas ordovícicas, constituem o centro do 
sinclinal formado por estas duas litologias. 
 
Nos quartzitos a alteração é incipiente, apresentando-se mais desenvolvida nos xistos. 
Não é observável qualquer tipo de fracturação quer nos quartzitos quer nos xistos. 
 
Nos quartzitos a rede de drenagem observada, pouco densa, caracteriza-se por alguns 
cursos de água que correm mais ou menos paralelos entre si na extensão da crista. A 
presença desta drenagem paralela deve-se à existência de declives unidirecionais 
extensos e suficientemente pronunciados originados pelas cristas alongadas, constituídas 
pelos estratos resistentes quartzíticos uniformemente inclinados. Nos xistos a rede de 
drenagem ocorrente é a pinada. 
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⇒ Zona 6: Faixa Granítica de Azevo 
 
Imediatamente a Norte da crista quartzítica aflora uma estreita faixa granítica, com a 
mesma orientação da dita crista, cuja parte ocidental se encontra mais alterada, sendo 
possível a observação de algumas manchas de solos residuais.  
 
A rede de drenagem é escassa assim como a fracturação. A alteração é média a elevada 
sendo mais incisiva, como já se disse, na parte oriental, a Sul de Ervedosa. 
 
 
 

⇒ Zona 7: Faixa Xistenta de Ervedosa 
 
Caracterizada pela presença, numa área extensa, de xistos em que a morfologia 
«aborregada» característica deste tipo de maciços rochosos é observável na maior parte 
da zona considerada, excepção feita a uma área com alguma extensão a Este de 
Ervedosa que se denominou como sub-zona 7a).  
 
A rede de drenagem observada é a pinada, por vezes paralela quando influenciada pelo 
rio Côa, com densidade média. A alteração existente é reduzida a média e a fracturação, 
exceptuando casos muito pontuais, não foi observada. 
 
 

Sub-zona 7a) – Xistos alterados de Ervedosa 
 

Numa área localizada a Este de Ervedosa os xistos apresentam-se bastante 
alterados originando solos que estão densamente cultivados. A morfologia 
presente é aplanada e as linhas de água são praticamente inexistentes. 

 
 
 

⇒ Zona 8: Granitos de Cidadelhe – Barreira 
 
O maciço rochoso aflorante neste zona é essencialmente granítico e caracteriza-se por 
fracturação intensa. Distinguem-se duas famílias principais de diaclases com orientações 
Noroeste – Sudeste e Nordeste – Sudoeste aparecendo ainda uma terceira família, a 
Norte de Cidadelhe,  com orientação aproximada Norte – Sul.  
 
A rede de drenagem é, à semelhança de outras zonas já descritas, a rectangular. O 
relevo é algo acentuado e a alteração existente é reduzida. 
 
 

Sub-zona 8a) –  Solos residuais de Cidadelhe 
 

Esta mancha alongada de solos residuais estende-se para Norte e Sul de 
Cidadelhe. 
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Sub-zona 8b) –  Solos Residuais de Barreira 
 

Compreendem duas manchas a Sul e Sudeste desta povoação. 
 
 

Sub-zona 8c) – Solos Residuais de Vale de Afonsinho 
 

Representa uma mancha extensa na zona circundante de Vale de Afonsinho. 
 
 
 
 
2.5 Hidrogeologia 

Os sistemas aquíferos existentes na região abrangida pelo empreendimento são do tipo 
fissural e dependentes da fracturação dos maciços rochosos existentes. As 
produtividades são relativamente baixas, raramente ultrapassando os 50 m3/dia/km2. O 
carácter fissural e a fraca produtividade destes aquíferos podem ser comprovados pela 
rara ocorrência de exsurgências associadas a zonas de fractura, com caudais muito 
baixos. 
 
Quando os solos residuais correspondem a granitos arenizados e desintegrados, a 
permeabilidade é então do tipo poroso, mas as reservas de água subterrânea que se 
formam nestas condições, demasiado superficiais, são sempre fracas e altamente 
dependentes das chuvas. 
 
Na área em estudo podem considerar-se, em termos hidrogeológicos, duas unidades 
com comportamentos distintos: 
 

• o Complexo Xisto-Grauváquico – compreende sobretudo xistos argilosos, que 
de um modo geral são impermeáveis, facilitando o escoamento superficial, facto 
que pode ser comprovado pelo padrão de drenagem relativamente denso. 
Poderá ocorrer alguma infiltração nas bancadas gresosas mais ou menos 
alteradas; 
 

• o Maciço Granítico – do ponto de vista hidrogeológico, o maciço granítico 
origina redes aquíferas descontínuas cujas densidades e aberturas diminuem 
em profundidade. Deve proporcionar a maior parte da infiltração ocorrida na 
zona em estudo, uma vez que, por um lado a rede de diaclasamento, mais ou 
menos intensa, contribuirá para que o maciço se torne mais permeável e por 
outro as estruturas filoneanas, mais ou menos alteradas, possibilitam a 
infiltração. No entanto, como a pluviosidade não chega a atingir 600 mm, a 
aptidão hidrogeológica da região é escassa. 

 
Localmente poderão instalar-se aquíferos profundos, em zonas de falhas com 
esmagamento, que de algum modo possam beneficiar de recargas dos aquíferos 
cimeiros instalados nas zonas de alteração e que possam ainda beneficiar também da 
própria rede de permeabilidade fissural. A vulnerabilidade dos aquíferos é classificada de 
muito varável (LNEC, 1995) 
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No complexo xisto-grauváquico foram construídas algumas captações, verificando-se a 
intersecção de vários aquíferos cativos, a uma profundidade que varia entre os 33 e os 
80 m, com caudais que variam entre os 2000 l/h e os 8000 l/h.  
 
No maciço granítico conhecem-se algumas captações nestas formações com caudais 
estimados entre 2 000 l/h e 5 000 l/h. 
 
Certas estruturas dos metassedimentos, designadamente sinclinais, ligadas a camadas 
de material pelítico impermeabilizante, a esmagamentos e argilificação poderão 
proporcionar, também, nestas rochas, a ocorrência de níveis de águas subterrâneas 
profundas. 
 
Os contactos entre xistos e granitos, que são rochas com comportamento hidrogeológico 
distinto, podem também eventualmente ser zonas com razoáveis potencialidades 
aquíferas, por favorecerem a infiltração de águas subterrâneas nos granitos. 
 
 
 
 
2.6 Tectónica 

Nesta região deram-se carreamentos de idade sarda que duplicaram as séries 
estratigráficas mais antigas do Complexo Xisto-Grauváquico. O dobramento que 
acompanhou  o carreamento não apresenta clivagem associada. Posteriormente, a 
região foi afectada pelas três fases de deformação hercínica. 
 
A 1ª Fase é responsável pela formação de um dobramento poliarmónico de planos axiais 
verticais, de direcção Oeste-Noroeste – Este-Sudeste, e eixos sub-horizontais  
(FIG. III.1.1). A clivagem associada a estas dobras (S1) é de plano axial. Nas regiões 
menos metamórficas expressa-se como uma clivagem pouco marcada, mas nas regiões 
mais metamórficas passa a uma verdadeira xistosidade. 
 
Nestes domínios, S1 ocorre afectada por dobras de 2ª Fase, orientadas para Nordeste, 
com clivagem de crenulação associada (FIG. III.1.1).  
 
A 3ª Fase produziu dobramentos com planos axiais verticais, eixos sub-horizontais e a 
mesma direcção dos da 1ª Fase. A clivagem associada corresponde a crenulação e 
afectou os granitos mais antigos. Existem zonas de cisalhamento dúcteis (Oeste-
Noroeste – Este-Sudeste) e semi-frágeis (Oeste-Sudoeste – Este-Nordeste),  
sinistrógiras que foram consideradas como relacionadas com as 1ª  e 3ª Fases, 
respectivamente. 
 
A fracturação Nor-Nordeste – Su-Sudoeste e Oeste-Noroeste – Este-Sudeste  
está relacionada com os últimos movimentos associados ao campo de tensões  
hercínico (FIG. III.1.1). 
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FIG. III. 1. 1 – Extracto da Carta Tectónica de Portugal (1:1 000 000) 

 
 
 
 
2.7 Sismotectónica e  Sismicidade 

A área interessada pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa insere-se na zona 
sísmica D (baixo risco de sismicidade), definida no mapa de delimitação das zonas 
sísmicas do  Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes 
(RSA), a que corresponde um coeficiente de sismicidade  α = 0,3. 
 
Segundo o mapa de zonamento das Intensidades Sísmicas Máximas observadas em 
Portugal, durante o período de 1901 a 1972, o valor registado na zona abrangida pelo 
empreendimento varia entre o grau IV e V da Escala Internacional ou de Wood-Neumann 
(Atlas do Ambiente, 1975). 
 
Para Sul do rio Douro, epicentros relativamente afastados, de magnitude inferior a 4, 
coincidem com a importante falha de Manteigas - Vilariça - Bragança. A sismicidade 
histórica e recente, nesta região, ocorre associada a esta falha (FIG. III.1.2). 
 
Dada a constituição geológica, é de esperar que a actividade sísmica seja muito fraca e 
os sismos não atinjam magnitude superior a 4. 
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FIG. III. 1. 2 – Extracto da Carta Neotectónica de Portugal (1:1 000 000) 
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2.8 Recursos Minerais 

Na região interessada pelo empreendimento não existem actualmente quaisquer 
explorações mineiras activas. 
 
Durante a II Guerra Mundial foram objecto de exploração ocorrências de Volfrâmio (W), 
Estanho (Sn), Ouro (Au) e Urânio (U), entre outros. O W e Sn, que se apresentam sob a 
forma de cassiterite, volframite e scheelite, ocorrem geralmente em filões e filonetes 
quartzosos ou aplito-pegmatíticos e rochas calcossilicatadas, directa ou indirectamente 
relacionados com os granitos hercínicos.  
 
Os minérios uraníferos ocorrem quer sob a forma de impregnações no granito alterado ou 
em fracturas da mesma rocha, quer em filões quartzosos e jaspóides frequentemente 
brecheados ou em filões básicos alterados.  
 
Na área envolvente do empreendimento existem 4 concessões mineiras, uma de rochas 
industriais, uma de águas hidrotermais e duas concessões de Urânio.  
 
Na freguesia de Almendra, na parte final do traçado do túnel da margem direita do rio 
Côa localiza-se a concessão da Bajoca, de feldspato e quartzo, explorada pela empresa 
Felmica – Soc. Mineira da Carrasqueira, S.A., sendo esta a única concessão activa das 
quatro referidas. 
 
Junto à albufeira da Senhora de Monforte encontram-se as restantes três concessões: 
concessão de Urânio da Serrinha, concessão hidromineral de Fonte Santa de Almeida e 
concessão de Urânio de Azinhaga, sendo que as últimas duas localizam-se na área a 
inundar por essa albufeira (FIG. III.1.3). 
 

 
FIG. III. 1. 3 – Localização das Concessões Mineiras junto à Albufeira de Monforte  
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A cerca de quatro quilómetros a Noroeste da vila de Almeida situa-se a concessão 
hidromineral de Fonte Santa de Almeida, explorada pela Câmara Municipal de Almeida. 
Esta fonte de água bicarbonatada sódica sulfúrea tem uma concessão com uma área de 
58,9 hectares e encontra-se com actividade suspensa. 
 
Também a Noroeste da vila de Almeida, mas a seis quilómetros desta, localiza-se a 
concessão de Urânio da Azinhaga, esta concessão também se encontra com a actividade 
suspensa. Já fora da área da albufeira situa-se a concessão de Urânio da Serrinha que 
de igual modo tem a actividade suspensa. 
 
Segundo a notícia explicativa da folha 15 – A de Vila Nova de Foz Côa de 1991, ocorriam 
também explorações de minerais não metálicos, nomeadamente areias e saibros 
aluvionares do rio Côa, junto da Quinta de St. Maria.  
 
Na Formação de Desejosa observam-se importantes pedreiras a Sudeste de Vila Nova 
de Foz Côa, próximo do rio Côa, como é o caso do núcleo de pedreiras do Poio. 
 
São ainda mencionadas pedreiras de granitos e xisto listrados, abandonadas, a Sul  de 
Almendra e a Sudeste de Vila Nova de Foz Côa, respectivamente. 
 
 
 
 
2.9 Valores Patrimoniais 

A geologia do Vale do Côa e os relevos associados, dada a diversidade das suas 
formações e a sua geomorfologia própria,  é susceptível de originar sítios de interesse 
geológico passíveis de classificação patrimonial.  
 
O Instituto Geológico e Mineiro preparou para o Parque Arqueológico do Vale do Côa 
uma Carta Geológica Simplificada na escala 1: 80 000 (publicada em 2000) que é 
acompanhada por uma legenda onde são identificados 21 “locais de interesse geológico”, 
alguns deles ocorrentes no perímetro das albufeiras consideradas no aproveitamento do 
Côa. Infelizmente a descrição dos locais só será disponibilizada com a publicação da 
Notícia Explicativa da Carta que se espera ocorra em breve. 
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3. SOLOS 

3.1 Metodologia 

Pretende-se neste ponto caracterizar os solos ocorrentes na zona directamente afectada 
pelo empreendimento do Alto Côa e sua envolvente próxima, avaliando ainda, de uma 
forma qualitativa, o seu valor e aptidão. 
 
Face à inexistência de cartografia pormenorizada da região, foi utilizada como base de 
trabalho a Carta de Solos do Atlas do Ambiente (escala 1: 1 000 000) complementada 
pela Carta Geológica de Portugal – Folhas 15A, 15C, 15D, 18A, e 18B (escala 1: 50 000). 
 
Foi realizado, ainda, um reconhecimento de campo orientado de acordo com a fotografia 
aérea da área em estudo, permitindo esboçar a FIG. III.1.4, correspondente ao 
zonamento das principais manchas de solos. A nomenclatura usada para a identificação 
das unidades pedológicas seguiu a classificação da FAO / UNESCO. 
 
 
 
 
3.2 Enquadramento Regional 

A região do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa insere-se numa zona de planalto, 
sendo a rigidez da paisagem quebrada pelo rio Côa, que corre predominantemente em 
vale encaixado. 
 
Esta vasta região apresenta altitudes próximo dos 900 m a montante de Senhora de 
Monforte, à volta dos 800 m na zona de Figueira de Castelo Rodrigo, diminuindo 
gradualmente para cerca dos 400 m em Vila Nova de Foz Côa, na parte mais jusante da 
área de estudo. 
 
Devido ao processo erosivo dominante, a região apresenta uma densa rede de vales 
estreitos e profundos, que entalham de forma vigorosa o relevo planático. 
 
Em termos litológicos verifica-se uma alternância de xistos / grauvaques (Complexo 
Xisto-Grauváquico) e granitos. Ocorrem ainda depósitos de aluviões e depósitos de 
vertente, embora com uma expressão cartográfica quase nula. 
 
Do diferente comportamento destas rochas à erosão, resultam alguns contrastes na 
morfologia desta região. Assim, a paisagem das regiões graníticas é caracterizada por 
uma morfologia irregular e topografia acidentada, onde a boa conservação das 
superfícies planas contrasta com vales profundos e vertentes algo abruptas. 
 
Pelo contrário, nas regiões xistentas as superfícies planas e as escarpas tendem a 
degradar-se com rapidez, transformando as superfícies planas em cabeços 
arredondados, originando uma morfologia mais homogénea. 
 
Trata-se ainda de uma região de grande secura onde a pluviosidade não chega a 
ultrapassar, em termos gerais, os 600 mm anuais. 
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3.3 Unidades Pedológicas Ocorrentes 

O relevo e as características geológicas associadas às condições climáticas de grande 
secura e de contrastes térmicos são determinantes para a existência de solos pobres 
nesta região. Devido a estas condições, o coberto vegetal é assim pouco denso e a 
meteorização pouco intensa pela baixa proporção de água de infiltração, e uma 
acentuada erosão resultante da água que escorre superficialmente. 
 
Estas condições naturais originam assim a dominância de solos delgados que segundo a 
metodologia apresentada, se incluem nos seguintes tipos (FIG. III.1.4): 
 

• Cambissolos; 
• Luvissolos; 
• Leptossolos; 
• Regossolos; 
• Fluvissolos. 

 
Como é visível na FIG. III.1.4, os Cambissolos predominam na área do projecto, sendo 
intercalados por alguns Luvissolos e em muito menor escala por pequenas manchas dos 
restantes solos.  
 
Destes, os Regossolos ocorrem, regra geral, no sopé das encostas ou nas encostas de 
relevo acentuado e apesar de localmente poderem apresentar espessura apreciável, não 
possuem grande representatividade. 
 
Os Fluvissolos acompanham os leitos de algumas ribeiras presentes na área em estudo e 
do rio Côa. Não possuem também grande expressão. 
 
Os Leptossolos localizam-se na zona mais a Norte da área de estudo nas proximidades 
das encostas declivosas do rio Côa, e estendem-se até ao rio Douro. 
 
De seguida apresentam-se as principais características pedológicas das unidades 
existentes: 
 
 
Ø Cambissolos 

 
Como se referiu, os cambissolos têm grande importância na região, tendo a maior 
representação cartográfica. São solos com um horizonte B câmbico, um A ócrico e um A 
úmbrico; sem propriedades sálicas e sem propriedades hidromórficas até 50 cm da 
superfície. A rocha dura contínua e coerente só aparece a mais de 50 cm de 
profundidade.  
 
Na área de estudo estes solos aparecem em grandes manchas desde a zona a Norte do 
contra-embalse até às povoações de Vale de Afonsinho, Quinta de Pero Martins e 
Gaiteira; e para Sul de Pinhel e Cinco Vilas. Aparecem ainda manchas de menores 
dimensões entre as povoações de Azevo e Penha da Águia; e entre Bogalhal e Pinhel. 
 
Os cambissolos são em geral solos com fraco valor para a prática da agricultura.
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FIG. III. 1. 4 – Esboço dos Solos Ocorrentes 
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Ø Luvissolos 

 
São solos com um horizonte argílico que tem uma capacidade de troca catiónica; sem 
horizonte A mólico; sem propriedades férricas; sem o horizonte E, passando 
abruptamente a um horizonte de permeabilidade lenta. 
 
Os luvissolos reconhecidos desenvolvem-se a partir de xistos e rochas afins e 
sedimentos detríticos argiláceos em zonas relativamente quentes e secas e a partir de 
rochas básicas em zonas mais húmidas. 
 
A representação dos luvissolos é muito limitada, como resultado, em grande parte, do 
grau de degradação dos solos, os quais, em consequência de um aproveitamento 
intensivo menos adequado sofreram, na sua grande maioria, uma redução do seu perfil 
original. 
 
Estes solos ocorrem em manchas extensas, embora com menor representatividade que 
os cambissolos. De um modo geral, aparecem em faixas perpendiculares à área de 
estudo entre as povoações de Quinta de Pero Martins e Azevo; entre a zona a Sul de 
Azevo e Bogalhal; havendo ainda uma extensa mancha a Sul de Gaiteiras e na zona de 
Pinhel. 
 
Relativamente à aptidão da terra, tem características semelhantes aos cambissolos, 
sendo também solos de reduzido valor agrícola. 
 
 
 
Ø Leptossolos 

 
Solos limitados por rocha dura contínua e coerente, cimentada a partir de menos de  
50 cm de profundidade, ou solos de material não consolidado muito pedrogoso, tendo 
menos de 20% de terra fina até uma profundidade de 125 cm; com um horizonte A 
mólico, úmbrico ou ócrico e com ou sem um horizonte B câmbrico; sem propriedades 
hidromórficas a menos de 50 cm da superfície; sem propriedades sálicas. 
 
Estes solos estão cartografados, na área de estudo, na zona mais a Norte, no vale 
declivoso do rio Côa, estendendo-se depois até às escarpas do rio Douro. 
 
Face aos exposto, são solos muito pobres sendo, dos solos existentes nesta área, os que 
apresentam menor aptidão para a prática agrícola. 
 
 
 
Ø Regossolos 

 
Solos de materiais não consolidados, com excepção de materiais com propriedades 
flúvicas, ou de textura grosseira ou muito pedregosos, possuem um horizonte A ócrico ou 
úmbrico; sem propriedades hidromórficas a menos de 50 cm da superfície e sem 
propriedades sálicas. 
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Na região, os materiais nestas condições correspondem à grande maioria dos coluviões 
da base de encostas das planuras adjacentes e dos fundos de pequenos vales.  
Tratam-se de materiais bastante heterogéneos, com composição granulométrica e 
química relacionada com os materiais de origem e com as rochas correspondentes. 
 
Em áreas restritas podem apresentar características hidromórficas abaixo de 100 cm da 
superfície. Assentam sobre substracto rochoso contínuo e coerente a profundidade 
abaixo de 100/200 cm. 
 
Estes solos não aparecem em grandes manchas, encontrando-se ao longo da ribeira de 
Massueime e seus afluentes, nomeadamente ao longo da ribeira do Porquinho; ao longo 
de um afluente do rio Côa a Sul de Pinhel e em zonas de planalto a Nordeste da Quinta 
de Pero Martins e na envolvente a Algodres. 
 
Estes solos apresentam aptidão moderada para a agricultura e aptidão marginal para as 
pastagens e floresta. São, por isso, solos com valor para a prática da agricultura. 
 
 
 
Ø Fluvissolos 

 
Solos desenvolvidos a partir de depósitos aluvionares, com propriedades com um 
horizonte A ócrico, mólico ou úmbrico, um horizonte H hístico ou um horizonte sulfúrico. 
Incluem-se nos fluvissolos os solos pouco evoluídos, desenvolvidos a partir de aluviões 
recentes e antigos. 
 
Os fluvissolos aparecem muito pontualmente na área de estudo, mas sempre em 
pequenas manchas localizadas no fundo dos vales. 
 
Os fluvissolos são os solos que maior aptidão têm para a prática agrícola. No entanto, a 
difícil acessibilidade da sua localização faz com que raramente estes solos apresentem 
efectivamente esse uso. 
 
No Quadro III.1.1 faz-se uma síntese da representatividade das unidades pedológicas 
ocorrentes na área de estudo. 
 
 

Quadro III. 1. 1 – Representatividade das Unidades Pedológicas na Área de Estudo 

 

Unidade Pedológica Representatividade das 
manchas (ha) 

Cambissolos  8 800,32 

Leptossolos  42,5 

Luvissolos  4 436,11 

Regossolos  762,42 

Fluvissolos  42,75 

Total 14 087,10 
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3.4 Aptidão da Terra 

A avaliação da aptidão da terra é feita em relação aos tipos genéricos de solos 
identificados, sendo qualitativa. 
 
A caracterização da aptidão da terra para a produção agrícola e silvo-pastoril foi 
elaborada segundo a metodologia para avaliação da aptidão da terra, recomendada pela 
FAO (FAO, 1976 e Dent and Young, 1981). Considerou-se, tal como no estudo do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, a aptidão da terra em relação a três tipos 
genéricos de uso: 
 

- Uso em agricultura com base nas culturas mais usuais da região, incluindo 
culturas arvenses (centeio, trigo, milho, batata, feijão frade, forragens para 
corte, etc.) em regime extensivo ou intensivo com ou sem regas 
complementares e culturas perenes arbóreas e arbustivas (macieira, 
castanheiro, amendoeira, oliveira e vinha); 
 

- Uso em pastagens melhoradas (prado permanente), através de sementeiras 
(com preparação da terra e fertilização) ou outras práticas, como selecção de 
fertilizações, mobilizações periódicas, etc., incluindo também os lameiros 
(regados ou naturalmente húmidos e secadais); 
 

- Exploração florestal, silvo-pastorícia ou pastorícia em pastagens naturais. 
 
 
As características e qualidades da terra, consideradas relevantes para a avaliação da 
aptidão são: 
 
⇒ Regime de temperatura (t), incluindo a ocorrência de geadas; 
 
⇒ Condições de enraizamento (r), determinadas a partir da espessura útil do solo; 
 
⇒ Fertilidade (f), definida em função da capacidade de troca catiónica (m.e./100g) e 

do grau de saturação em bases; 
 
⇒ Toxicidade do solo (x), resultante da presença de sais tóxicos e de um desequilíbrio 

Ca2+/Mg2+ de troca; 
 
⇒ Drenagem (d), caracterizada com base na precipitação média anual, na situação 

topográfica, forma do terreno e declives e na permeabilidade do perfil do solo; 
 
⇒ Disponibilidades da água no solo ao longo do ano (h), apreciadas em função da 

precipitação média anual, da espessura útil do solo e sua granulometria e situação 
topográfica; 
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⇒ Riscos de erosão (e), avaliados a partir da erodibilidade do solo, da erosividade da 

chuva e do ângulo do declive. A erodibilidade dos solos é caracterizada em função 
da granulometria, estrutura, matéria orgânica e da permeabilidade do perfil e do 
substrato litológico; a erosividade da chuva é definida a partir da precipitação anual. 
 
A definição dos graus de riscos de erosão é qualitativa e feita com base nas 
limitações de uso e nas práticas de defesa relacionadas com esses riscos: 
 
1. Terras com riscos de erosão nulos ou reduzidos, sem necessidade de prática 

de defesa e sem limitações de uso; 
2. Terras com pequenos riscos de erosão, aptas para a agricultura mas com 

necessidade de práticas simples de defesa (cultivo segundo as curvas de 
nível, etc.); 

3. Terras sem aptidão para a agricultura com a consequência dos riscos de 
erosão, mas com aptidão para pastagem melhorada; 

4. Terras sem aptidão para a agricultura ou para pastagem melhorada, devido 
aos elevados riscos de erosão, mas com aptidão para floresta de exploração 
e/ou pastagem natural; 

5. Terras sem aptidão agrícola, para pastagem melhorada, exploração florestal 
ou silvo pastorícia, devido aos riscos de erosão muito elevados. 

 
⇒ Presença de obstáculos físicos (o), característica que diz respeito à presença de 

obstáculos (afloramentos rochosos e terraceamentos), condicionando a circulação 
de máquinas e de gado e a dimensão das parcelas, e às consequências  
das limitações que o declive ou inclinação do terreno impõe a esses mesmos 
aspectos. 

 
 
Consideraram-se quatro classes de aptidão para cada um dos usos: 
 

• Aptidão elevada (A1, P1, F1); 

• Aptidão moderada (A2, P2, F2); 

• Aptidão marginal (A3, P3, F3); 

• Sem aptidão (A0, P0, F0); 

 
 
No caso da aptidão para a agricultura, considerou-se ainda a Aptidão Condicionada (A4). 
 
No Quadro III.1.2 apresenta-se a aptidão dominante relativamente a cada uma destas 
classes de solos. 
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Quadro III. 1. 2 – Solos Ocorrentes e Sua aptidão 

 
APTIDÃO DA TERRA 

Aptidão para a Agricultura (Culturas 
Perenes, Arbóreas e Arbustivas) 

Aptidão para a Pastagem 
Melhorada 

Aptidão para a Exploração  
Florestal / Pastagem Natural 

Unidades  
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Cambissolos   X X   X X   X   

Luvissolos   X X   X X   X   

Leptossolos     X   X X  X X  

Regossolos  X      X    X  

Fluvissolos X X      X    X  
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3.5 Conclusão 

Da análise anterior conclui-se que na área de estudo os Cambissolos predominam com 
cerca de 8 800,32 ha. Na área inundada são também os cambissolos os que maior 
representatividade têm, correspondendo mesmo à totalidade dos solos inundados no 
caso do contra-embalse. 
 
São solos com aptidão marginal a condicionada para a agricultura, aptidão moderada a 
marginal para a pastagem melhorada e com aptidão moderada para a floresta e 
pastagem natural. 
 
Seguem-se os Luvissolos com cerca de 4 436,11 ha de representatividade na área de 
estudo. Regra geral, estes solos têm uma ocorrência nitidamente inferior aos 
cambissolos, estando presentes quer na área inundada, quer na área envolvente.  
 
A aptidão para a terra destes solos é idêntica à dos cambissolos. 
 
Quanto aos Regossolos e Fluvissolos, são os solos mais evoluídos e que maior valor 
apresentam na área de estudo. Têm aptidão elevada a moderada para a agricultura e 
aptidão marginal para as pastagens, tendo, no entanto, uma representação baixa na área 
de estudo, de cerca de 762,42 e 42,75 ha, respectivamente.  
 
Os Leptossolos, que correspondem aos solos mais pobres identificados na área de 
estudo, têm reduzida representação (cerca de 42,5 ha), estando fora da área de 
inundação das albufeiras. 
 
Pode assim concluir-se que na área em estudo os solos de aptidão agrícola que têm 
efectivamente esse uso são os Regossolos que se localizam nas zonas de planalto, nas 
proximidades das povoações. 
 
Relativamente aos Fluvissolos, que apresentam as melhores condições naturais para a 
prática agrícola, são escassos e a sua localização no fundo dos vales encaixados impede 
o seu uso agrícola. 
 
Esta é assim uma zona muito pobre em termos de solos, consequência das 
características orográficas, geológicas e climáticas ocorrentes. Estas características 
originam, de um modo geral, solos com uma aptidão para a agricultura muito 
condicionada e aptidão moderada a marginal para a pastagem e floresta. 
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4. CLIMATOLOGIA 

4.1 Metodologia 

Neste ponto será realizada uma abordagem climatológica da área em estudo a nível 
regional, com vista a caracterizar os principais elementos do clima da região, e a nível 
local, identificando eventuais particularidades microclimáticas. 
 

A metodologia utilizada a nível da caracterização regional consistiu nos seguintes 
passos: 
 

- Localização das estações existentes na região, sua escolha e recolha dos seus 
dados de base; 
 

- Análise das condições climáticas com base nas variações mensais e anuais 
dos meteoros pertinentes (temperatura, precipitação, radiação solar e 
evaporação potencial, velocidade e direcção do vento, e outros); 
 

- Análise dos fenómenos específicos associados a condições meteorológicas 
particulares (ventos fortes, temporais, chuvadas torrenciais, nevoeiros, geadas, 
trovoadas, etc.). 

 
 
Esta caracterização permitirá obter as características climáticas gerais da região. 
 
Ao nível local pretende-se caracterizar os principais padrões microclimáticos, 
actualmente ocorrentes na área do projecto e que possam vir a ser passíveis de 
alteração, em consequência da construção das barragens e enchimento e operação das 
respectivas albufeiras. 
 
 
 
 
4.2 Enquadramento Climático Regional 

Ao analisar o clima de uma região, há que ter em conta a influência tanto do oceano 
como do relevo, isto porque com a interioridade, o Inverno torna-se cada vez mais frio e o 
Verão cada vez mais quente, aumentando fortemente a amplitude térmica anual. Na 
mesma direcção cresce a duração do período seco estival e diminui a quantidade de 
precipitação anual. 
 
Assim, de acordo com Daveau et al. (1985), a zona em estudo é caracterizada por 
Invernos frios com fortes quedas de neve ocasionais e Verões quentes, ou seja: 
 

- A temperatura mínima média do mês mais frio varia entre 0,0 e 1,0 ºC, e em  
45 a 50 dias por ano verificam-se temperaturas negativas; 
 

- A temperatura máxima média do mês mais quente ronda os 29/30 ºC, e em 
85/90 dias por ano verificam-se temperaturas máximas superiores a 25 ºC. 
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De acordo com o Atlas do Ambiente (1975), a temperatura média diária da região varia 
entre 12,5 e 15,0 ºC.  
 
Para a precipitação, e segundo a mesma fonte, os valores médios variam entre 400 e  
600 mm por ano, sendo o número de dias com precipitação superior ou igual a 1,0 mm 
de 50 a 75 dias por ano. 
 

Trata-se, de facto, de uma região sob fraca influência atlântica, o que seria previsível 
dado o grau de interioridade. Estas características traduzem-se num clima de 
temperaturas agrestes, com grandes amplitudes térmicas e fraca pluviosidade média, e 
que segundo Daveau (1994) levou a considerar que “a região continental mais seca de 
Portugal parece situar-se entre Penedono e Almeida”. 
 
O afastamento em relação ao mar e os obstáculos orográficos fazem com que as 
influências atlânticas deixem de se fazer sentir, dando lugar a um clima com 
características mais continentais. 
 
“Uma vez passado o eixo de Culminação Ibérica Principal e ao penetrar na periferia da 
região central da Península, é que a tendência para a diminuição das chuvas se torna 
efectiva, mas então de maneira muito brusca, por se associarem o afastamento em 
relação ao mar e o obstáculo orográfico” (Daveau, 1994). 
 
A região em estudo localiza-se numa zona de planalto a Este da cadeia montanhosa que 
engloba as serras do Marão, de Leomil e da Lapa. Este conjunto montanhoso  
comporta-se assim como uma barreira à penetração das brisas marítimas que vão 
perdendo humidade à medida que avançam para o interior. Nesta zona denominada de 
Terra Quente, o ar chega já bastante seco influenciando fortemente o clima. 
 
Devido à influência da orografia em relação à linha do litoral, o afastamento em relação à 
costa e o grau de secura de toda a zona, os índices da humidade atmosférica são 
bastante baixos variando entre 65 e 75%.  
 
A insolação, relativamente alta, é outro aspecto característico da região, com valores 
entre 2 700 e 2 800 horas (Atlas do Ambiente, 1975). 
 
Em termos mais locais, e dado as barragens e respectivas albufeiras agora em estudo se 
localizarem ao longo do rio Côa e ribeiras de Massueime e das Cabras, cujos vales se 
encontram nitidamente encaixados, é também frequente a ocorrência de nevoeiros. 
 
Estes nevoeiros de irradiação são diferentes dos nevoeiros típicos das zonas costeiras. 
Aparecem sobretudo durante as noites límpidas e frias, acumulando-se nas zonas 
baixas. Esta acumulação resulta do deslize ao longo das vertentes, das massas de ar frio 
tornado-se espesso no fundo dos vales. 
 
Este tipo de nevoeiro está muitas vezes associado à geada, quando a temperatura desce 
abaixo dos 0 ºC. 
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4.3 Classificação Climática 

A combinação numérica ou gráfica dos principais elementos registados nas estações 
climatológicas permitem classificar, em termos quantitativos, o clima. É o caso da 
classificação climática de Köppen que se adapta bastante bem à paisagem geográfica e 
aos aspectos de revestimento vegetal da superfície do globo. 
 
A classificação climática de Köppen, e em síntese, caracteriza o clima dos lugares e 
regiões com base nos valores médios da temperatura do ar, da quantidade de 
precipitação e na sua distribuição correlacionada ao longo dos meses do ano.  
 
Nesta classificação são considerados cinco tipos climáticos correspondentes aos 
grandes tipos de clima planetários. 
 
Segundo Köppen, a região em estudo apresenta um clima de tipo Csb, ou seja (Godard, 
A., Tabeau, M., 1993): 
 
 

C Clima mesotérmico (temperado) húmido, em que a temperatura do mês mais 
frio é inferior a 18 ºC mas superior a –3 ºC, enquanto o mês mais quente 
apresenta valores superiores a 10 ºC; 

 
 
s Estação seca no Verão, a quantidade de precipitação do mês mais seco do 

semestre quente é inferior a 1/3 da do mês mais chuvoso do semestre frio e 
inferior a 40 mm; 

 
 
b Verão pouco quente mas extenso, a temperatura média do ar no mês mais 

quente do ano é inferior a 22 ºC, havendo mais de quatro meses cuja 
temperatura média é superior a 10 ºC.  

 
Os valores da temperatura média do ar no mês mais quente do ano (21,3 ºC) 
relevam a tendência da região para Verões quentes. 

 
 
 
Os valores extremos que caracterizam esta classificação baseiam-se em critérios 
arbitrados de modo a permitir a definição de grandes tipos climáticos, podendo ocorrer 
divergências em níveis de caracterização mais detalhados. 
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4.4 Meteorologia 

A caracterização do clima e toda a informação meteorológica definida neste estudo teve 
origem em valores climatológicos, fornecidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia e 
Geofísica (actual Instituto de Meteorologia) entre o período de 1951–1980, com excepção 
de uma estação udométrica (Marialva) em que os valores correspondem ao período entre 
1960 – 1980. 
 
As estações meteorológicas consideradas foram a Estação Climatológica de Figueira de 
Castelo Rodrigo, localizada a Este da área de estudo, e as Estações Udométricas de 
Marialva, Pinhel e Almeida, que caracterizam a precipitação ocorrente na área 
envolvente ao projecto. 
 
A escolha das estações teve em conta a caracterização de toda a região afecta ao 
projecto, entre Almeida e Foz Côa, e a proximidade relativa das estações. 
 
Seguidamente, apresenta-se a localização das estações climatológicas e udométricas, 
utilizadas: 
 
 

Estação Latitude (N) Longitude (W) Altitude (m) 

Figueira de Castelo Rodrigo 40º 52’ 6º 54’ 635 

Marialva 40º 55’ 7º 16’ 600 

Pinhel 40º 46’ 7º 05’ 600 

Almeida 40º 44’ 6º 55’ 740 

 
 
Para este estudo foram considerados os parâmetros de temperatura do ar, precipitação, 
humidade, insolação e evaporação, regime de ventos, nevoeiro e nebulosidade, orvalho 
e geada, e granizo e queda de neve. 
 
 
 
4.4.1 Temperatura 

A temperatura média anual registada na Estação Climatológica de Figueira de Castelo 
Rodrigo é de 12,3 ºC, sendo a temperatura média do mês mais frio de 4,7 ºC e a do mês 
mais quente de 21,3 ºC, Janeiro e Julho, respectivamente. Estes valores, 
complementados com informação da amplitude térmica média que apresenta valores 
elevados (16,6 ºC), traduzem o carácter de clima marcadamente continental. 
 
As temperaturas médias mínimas e máximas registadas nesta estação foram de 0,6 ºC e 
29,5 ºC em Janeiro e Julho, respectivamente. As temperaturas máxima e mínima 
absolutas registaram-se em Maio e Janeiro com 40,2 e –12,6 ºC, respectivamente. 
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Para além da existência de contrastes térmicos bastante acentuados, trata-se de uma 
zona com Inverno frio (o número de dias com temperatura mínima inferior a 0,0 ºC foi de 
48,6) e um Verão dominantemente quente (cerca de 89,3 dias com temperatura máxima 
superior a 25,0 ºC). 
 
O facto de ocorrerem temperaturas negativas em cerca de seis meses por ano é 
importante pois indica a possível ocorrência de formação de gelo no solo, particularmente 
nas encostas menos expostas à radiação solar. 
 
Seguidamente apresenta-se o gráfico termo-pluviométrico da Estação Climatológica de 
Figueira de Castelo Rodrigo. 
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Fonte: Instituto de Meteorologia 

 

FIG. III. 1. 5 – Gráfico Termo-Pluviométrico da Estação Climatológica de Figueira de Castelo 
Rodrigo (1951-80) 

 
 
 
 
4.4.2 Precipitação 

Após a transposição das cadeias montanhosas que caracterizam a morfologia do  
Centro – Norte verifica-se a nítida tendência para a precipitação diminuir. Este fenómeno  
deve-se ao afastamento em relação ao mar, associado com os obstáculos orográficos. 
 
O valor de precipitação média anual registado nas estações consideradas foi de  
589,4 mm em Marialva, 656,0 mm em Pinhel, 517,4 mm em Almeida e 590,7 mm em 
Figueira de Castelo Rodrigo. As diferenças de precipitação entre as estações são 
mínimas, o que mostra a homogeneidade em termos climáticos da região. 
 
De referir os valores bastante baixos da precipitação anual, que se devem à 
continentalidade do clima que se faz sentir com bastante intensidade. 
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Na Estação Climatológica de Figueira de Castelo Rodrigo verificou-se a ocorrência de 
três meses secos, de Julho a Setembro. A maior concentração de precipitação verificou-
se no mês de Fevereiro (74,8 mm) e a mínima em Agosto (10,1 mm). O valor máximo 
diário foi de 77,5 mm em Julho. 
 
Nas estações udométricas a maior concentração de precipitação verificou-se em 
Fevereiro (90,2 e 81,1 mm em Marialva e Pinhel, respectivamente) e Janeiro  
(63,9 mm em Almeida). Os valores máximos diários foram de 69,2 mm em Marialva 
(Janeiro), 83,0 mm em Pinhel (Dezembro) e 73,0 mm em Almeida (Junho). 
 
A partir de Maio assiste-se à diminuição progressiva da precipitação atingindo a menor 
concentração em Agosto (8,5; 11,2 e 6,5 mm em Marialva, Pinhel e Almeida, 
respectivamente). A partir de Setembro já se nota um acréscimo na ocorrência, sendo 
Outubro já mais chuvoso. 
 
A frequência de precipitação verificada evidenciou que a ocorrência de chuvadas de 
grande intensidade (20,2 dias por ano em Figueira de Castelo Rodrigo, 20,0 dias por ano 
em Marialva e Almeida e 22,0 dias por ano em Pinhel), com valores de precipitação 
superior ou igual a 10 mm distribuídas, principalmente entre os meses de Novembro e 
Fevereiro, é também constante na região, confirmando mais uma vez a homogeneidade 
climática. 
 
Seguidamente apresentam-se os gráficos com a distribuição da precipitação média 
mensal que se verificou nas Estações Udométricas de Marialva, Pinhel e Almeida. 
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Fonte: Instituto de Meteorologia 
 

FIG. III. 1. 6 – Precipitação Média Mensal na Estação Udométrica de Marialva (1960-80) 
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Fonte: Instituto de Meteorologia 

 

FIG. III. 1. 7 – Precipitação Média Mensal na Estação Udométrica de Pinhel (1951-80) 
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Fonte: Instituto de Meteorologia 
 

FIG. III. 1. 8 – Precipitação Média Mensal na Estação Udométrica de Almeida (1951-80) 

 
 
As trovoadas encontram-se normalmente assoc iadas à precipitação, que pode atingir o 
solo sob a forma de chuva intensa. Estas ocorrem durante 10/11 dias por ano, 
distribuídas de Abril a Agosto. 
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4.4.3 Humidade, Insolação e Evaporação 

A humidade relativa do ar, observada na estação considerada, regista os valores 
mínimos diurnos durante o período da tarde, uma vez que estes valores variam na razão 
inversa da temperatura enquanto que, por outro lado, o arrefecimento nocturno provoca 
um aumento do valor deste parâmetro. 
 
O clima da região é considerado bastante seco, dado os valores médios anuais 
observados serem de 78% às 9 horas, indo esse valor diminuindo ao longo do dia, para 
71% às 18 horas. 
 
No gráfico seguinte representa-se a variação anual da humidade relativa média diária 
observada na Estação Climatológica de Figueira de Castelo Rodrigo. 
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FIG. III. 1. 9 – Humidade Relativa do Ar (%) – Estação Climatológica de Figueira Castelo 
Rodrigo (1951-80) 

 
 
 
Para a mesma estação, e no que diz respeito à insolação, a sua ocorrência apresenta 
valores médios altos, de 2526,8 horas anuais.  
 
Em relação à evaporação, o valor anual é de 1434,7 mm, verificando-se os valores mais 
elevados nos períodos com temperaturas mais altas. O seu máximo registou-se no mês 
de Agosto, com 240,2 mm e o valor mínimo em Janeiro com 40,9 mm. 
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4.4.4 Nevoeiro e Nebulosidade 

Na zona em estudo verificam-se valores de céu muito nublado em 110,7 dias por ano e a 
ocorrência de nevoeiro durante 20,6 dias ao longo do ano sendo maior a frequência nos 
meses de Dezembro e Janeiro com 6,2 e 5,2 dias, respectivamente. 
 
Na zona do projecto é frequente a ocorrência de nevoeiros de irradiação resultantes das 
condições topográficas que favorecem os fenómenos de acumulação. Este é o tipo de 
nevoeiro mais frequente na região e acumula-se no fundo dos vales resultado do deslize, 
ao longo das vertentes, das massas de ar arrefecido. A localização e o tipo de nevoeiro 
correspondem à degradação progressiva, para o interior, da influência marítima (Daveau, 
1985). 
 
 
 
4.4.5 Orvalho e Geada 

A ocorrência de geadas é frequente, verificando-se durante 9 meses por ano, num total 
de 60,6 dias, com um valor máximo no mês de Janeiro (12,1 dias) (INAG, 1990).  O 
orvalho faz-se sentir durante todos os meses do ano, atingindo um valor total anual de 
39,6 dias. 
 
 
 
4.4.6 Granizo e Queda de Neve 

Na estação de Figueira de Castelo Rodrigo verifica-se anualmente a queda de granizo 
em 0,6 dias repartidos entre Março e Maio, e Outubro e Novembro. O mês com valor 
mais elevado é Março, com 0,2 dias. 
 
A ocorrência de neve, apesar de mínima, verifica-se em Janeiro e Fevereiro, num total de 
0,3 dias por ano. 
 
 
 
4.4.7 Regime de Ventos 

Os ventos dominantes sopram do quadrante Nordeste com 25,2%, seguindo-se o 
quadrante Sudoeste com 22,7%. Em termos de velocidades médias, os registos mais 
elevados são de 14,9 km/h e 11,9 km/h, correspondente a ventos vindos dos quadrantes 
Norte e Este, respectivamente. 
 
A média anual da frequência de situações de calmaria (velocidade do vento inferior a  
1 km/h) é de 8,7%, registando-se por ano 9,0 dias com ventos de velocidade superior ou 
igual a 36,0 km/h. 
 
A figura seguinte apresenta a rosa dos ventos relativa à estação estudada, com 
indicação da frequência e velocidade média do vento. 
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FIG. III. 1. 10 – Frequência (%) e Velocidade (km/h) do Vento – Estação Climatológica de 
Figueira Castelo Rodrigo (1951-80) 

 
 
 
 
4.5 Caracterização Microclimática 

Numa análise climática mais local é susceptível de ocorrerem alterações quando se 
reduz a escala de trabalho. Isto por a nível local existirem algumas características que 
condicionam o clima, decorrentes principalmente do relevo, mas também do coberto 
vegetal, presença de linhas de água e situação geográfica. 
 
A maioria dos fenómenos microclimáticos observados resultam essencialmente das 
condições topográficas e da tipologia de uso do solo, e da influência destes factores 
sobre os diferentes meteoros. A existência de variações nos elementos climáticos em 
diferentes locais da região, origina assim situações de microclima.  
 
As variações locais identificadas prendem-se com a existência de vales fundos e 
abrigados e a variada exposição das encostas. Assim, essas características locais 
induzem uma sequência de processos e ocorrências originando um leque de microclimas 
locais muito típicos, sendo os aspectos mais marcantes os seguintes: 
 

- ocorrência de contrastes térmicos pronunciados entre o dia e a noite; 

- condicionamento da dinâmica e incidência da precipitação; 

- geração de correntes de vale e encosta e risco associado de represamento e 
estagnação das massas de ar; 

- variação da insolação em função da orientação do vale; 

- fenómenos de canalização e aceleração de ventos. 
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Em termos gerais, os vales apresentam valores pluviométricos mais baixos do que as 
regiões envolventes, maior frequência de nevoeiros de irradiação e orvalho e maiores 
contrastes térmicos. Apresentam, ainda, padrões de drenagem atmosférica e riscos de 
acumulação de ar frio particulares e, consequentemente, risco acrescido de geada. 
 
Estes fenómenos devem-se a que no fundo dos vales a temperatura mínima é muito 
mais baixa do que a meia encosta. Para além disso, os vales apresentam amplitudes 
térmicas extremamente acentuadas, que se vão atenuando à medida que se sobe na 
encosta. 
 
Estas diferenças de temperatura geram padrões de drenagem atmosférica, que são 
muito importantes na determinação do microclima local. As brisas de vale de ar frio 
nocturno são responsáveis pelo aumento do risco de ocorrência de geada e determinam 
os padrões de drenagem das áreas a jusante (e, consequentemente, a qualidade do ar 
dessas áreas). 
 
Deste modo, se houver uma maior estagnação da circulação do ar, aumenta a 
probabilidade de ocorrerem geadas e de acumulação de poluentes atmosféricos. 
 
Estes fenómenos não ocorrem só no fundo dos vales. Nas encostas, a presença de 
obstáculos é também suficiente para provocar a estagnação dos fluxos de ar e gerar 
estes fenómenos. 
 
Associado às movimentações de massas de ar nos vales, surge ainda a ocorrência de 
nevoeiros de irradiação. 
 
Este tipo de nevoeiro é muito frequente nestas zonas em virtude da morfologia 
encaixada, resultando na visualização de lamelas de ar frio e húmido que se acumulam 
no fundo dos vales. 
 
Os vários tipos de uso de solo também influenciam a ocorrência de nevoeiros. Em termos 
gerais, as zonas de campo aberto são produtores ideais de ar frio e dão origem a uma 
circulação mais facilitada do ar, enquanto que as zonas florestais impedem o seu fluxo. 
As zonas habitacionais emitem ar quente e impedem também o seu fluxo. 
 
Assim, em virtude da sua morfologia, e das brisas que afluem aos vales das referidas 
linhas de água, a região em estudo apresenta uma relativamente elevada frequência de 
geadas e nevoeiros e uma deficiência pluviométrica decorrente da sua localização 
geográfica. 
 
Estes fenómenos fazem-se sentir com maior intensidade nos fundos dos vales e nas 
zonas de represamento natural ou artificial do ar. 
 
Relativamente à distribuição dos ventos, domina o regime de ventos do quadrante 
Nordeste, o que merece particular atenção dado serem os ventos dominantes nas 
situações meteorológicas anticiclónicas de Inverno, com circulação de ar continental frio. 
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Neste caso, gera-se nos meses de Inverno uma maior probabilidade de ocorrência de  
geadas. 
 
No entanto, e uma vez que o segundo quadrante de ventos dominantes é o de Sudoeste, 
gera-se um efeito moderador na incidência de extremos térmicos ao afectar as condições 
de estagnação de ar frio e contrariar a referida influência. 
 
Estes fenómenos microclimáticos estão naturalmente interligados e, normalmente, não 
ocorrem isoladamente sendo provocados uns pelos outros. Em síntese, os principais 
elementos de microclima correspondem a: 

- vento fraco e fraca ventilação e arejamento, sobretudo nas zonas de vale, 
podendo contribuir para a concentração de poluentes atmosféricos; 

- estagnação de ar frio e nevoeiros de irradiação em situações de elevada 
estabilidade e temperaturas negativas junto ao solo; 

- nevoeiros de irradiação durante o Inverno; 

- ocorrência de geadas e de geadas tardias. 
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5. HIDROLOGIA 

5.1 Metodologia 

Esta caracterização foi realizada com base na análise e interpretação da informação 
disponível, nomeadamente a fornecida pela CPPE (2001) e INAG e tem como objectivo o 
enquadramento do rio Côa e a posterior avaliação dos impactes do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alto Côa. 
 
Em primeiro lugar, é feita uma análise geral à bacia do rio Douro em termos hidrológicos 
e de hidráulica dos escoamentos, onde se enquadram também as barragens existentes e 
se analisam os usos da água. Esta análise é adaptada do Estudo de Impacte Ambiental 
do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor (AGRI-PRO AMBIENTE / ECOSSISTEMA, 
1999) dada a relevância e actualidade da informação referenciada. 
 
Seguidamente, e nos mesmos termos do estudo do Aproveitamento Hidroeléctrico do 
Baixo Sabor é feita uma análise à sub-bacia do rio Côa, identificando aspectos 
hidrológicos e de hidráulica dos escoamentos. 
 
 
 
 
5.2 Bacia do Rio Douro 

5.2.1 Aspectos Gerais. Utilização da Água 

A bacia hidrográfica do Douro, com uma área de 97 000 km2, é a de maior extensão da 
Península Ibérica, correspondendo a 17% da sua superfície total. 
 
A parte da bacia situada em Portugal abrange cerca de 21 500 km2, ou seja, 
aproximadamente 1/4 da superfície do território continental. 
 
O rio Douro nasce em Espanha, na Serra de Urbión (Montes Ibéricos) e desagua no 
oceano Atlântico, junto à cidade do Porto. O seu curso tem um comprimento total de   
850 km, dos quais 525 km em território espanhol, 112 km em situação de fronteira entre 
Portugal e Espanha e cerca de 213 km em território português. 
 
No troço fronteiriço, designado por Douro Internacional, situam-se três grandes afluentes, 
todos na margem espanhola (Tormes, Huebra e Águeda). A jusante da confluência deste 
último afluente, o Douro corre em território português, recebendo na margem direita: os 
rios Sabor, Tua, Corgo e Tâmega e na margem esquerda os rios Côa, Távora e Paiva 
(FIG. III.1.11). 
 
O perfil longitudinal do rio desde a sua entrada em território nacional apresenta duas 
zonas com declives próprios bastante distintos. A primeira corresponde na sua maioria 
ao troço fronteiriço, sendo caracterizada por um forte declive médio (3 m/km) e por um 
perfil transversal constantemente encaixado.  
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A partir da confluência do Huebra, o declive médio reduz-se para 0,55 m/km, valor que se 
mantém aproximadamente até à foz, ao longo do troço designado por Douro Nacional. 
 
O escoamento anual é, na parte espanhola, de 15 x 109 m3

, estando em Portugal este 
valor reduzido para 8,2 x 109 m3 (INAG – SNIRH). 
 
O aproveitamento hidroagrícola na bacia do rio Douro é reduzido, quer no caso da 
origem a partir do curso principal do rio, quer dos seus afluentes, por causa da grande 
diferença de cota entre estes e as terras com aptidão ao regadio.  
 
Apenas em alguns sub-afluentes se regista a existência de algumas áreas de regadio 
tradicional ao longo das margens das linhas de água ou então nas suas cabeceiras, à 
custa de pequenas albufeiras. 
 
Trata-se de uma rede hidrográfica com elevado aproveitamento hidroeléctrico no  
curso principal do rio e com significativo número de mini-hídricas instaladas nos seus 
afluentes. 
 
Nesta matéria existe já hoje um total aproveitamento do leito principal do rio com dois 
grandes sistemas, o Douro Internacional, constituído pelos aproveitamentos de Miranda, 
Picote e Bemposta, com uma potência instalada de 560 MW e uma produção média 
anual de 3,021 GWh actuais, e o Douro Nacional, constituído pelos aproveitamentos do 
Pocinho, Valeira, Régua, Carrapatelo e Crestuma, com uma potência instalada de 
843 MW e uma produção média anual de 3.361 GWh (INAG, 1996). 
 
Nos afluentes do Douro apenas se encontram construídos os aproveitamentos 
hidroeléctricos de Torrão na foz do rio Tâmega com uma potência instalada de 140 MW e 
uma produção média anual de 215 GWh, de Vilar-Tabuaço, no rio Távora, com uma 
potência instalada de 58 MW e uma produção média anual de 131 GWh, do rio Varosa 
com 34 GWh/ano de produção média e do rio Cabrum com 10,4 GWh de produção 
média anual (CPPE, 1997 e INAG, 1996). 
 
Na FIG. III.1.12 é apresentado, o posicionamento dos diversos aproveitamentos 
hidroeléctricos do rio Douro, isto é: 
 
 
a) no trecho internacional 

• Miranda, concluído em 1960; 
• Picote, concluído em 1958; 
• Bemposta, concluído em 1964; 

 
 
b) no trecho nacional: 

• Pocinho, concluído em 1983; 
• Valeira, concluído em 1976; 
• Régua, concluído em 1973; 
• Carrapatelo, concluído em 1971; 
• Crestuma, concluído em 1986. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 47

 
 
 

FIG. III. 1. 11 – Bacia do Rio Douro e Enquadramento da Bacia do Rio Côa 

 
Figura 1 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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FIG. III. 1. 12 – Sistema Hidroeléctrico do Douro 
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Constituem também parte do sistema as barragens de Torrão (no afluente rio Tâmega, 
construída em 1988) e Vilar-Tabuaço (no afluente rio Távora, construída em 1965) 
(FIG. III.1.12). 
 
Miranda constitui o primeiro aproveitamento do troço internacional do rio Douro 
(FIG. III.1.12). 
 
A barragem de Miranda cria uma pequena albufeira que em território nacional abrange 
apenas o concelho de Miranda do Douro ao longo de uma extensão de 14 km (1,22 km2 
da superfície inundada), com o nível máximo normal de exploração à cota 528. 
 
Picote, também localizada no troço internacional, apresenta uma albufeira com cerca de 
21 km de extensão (2,44 km2 de área inundada) tendo o nível máximo normal de 
exploração à cota 471. 
 
No final do troço internacional, imediatamente a montante da confluência do rio Tormes, 
situa-se o aproveitamento de Bemposta. A albufeira de 21 km de extensão tem o nível 
máximo normal de exploração à cota 402. 
 
O aproveitamento do Pocinho fica situado sensivelmente a meio do troço delimitado 
pelas confluências dos rios Côa e Sabor (FIG. III.1.11). A albufeira à cota máxima de 
retenção normal (125,5) estende-se ao longo de 40 km pelos concelhos de Foz Côa, 
Torre de Moncorvo, Freixo de Espada à Cinta e Figueira de Castelo Rodrigo. A área 
inundada é de 8,29 km2. 
 
A Valeira localiza-se imediatamente a jusante da confluência do rio Sabor e da curva que 
se segue à garganta excepcionalmente apertada do rio Douro. 
 
A sua barragem cria uma albufeira que se estende por 36 km (7,95 km2 de área 
inundada), abrangendo os concelhos de Carrazeda de Anciães, S. João da Pesqueira, 
Torre de Moncorvo e Foz Côa. O Nível de Pleno Armazenamento (NPA) é de 105. 
 
O aproveitamento da Régua está localizado cerca de 4 km a montante da povoação de 
Peso da Régua. A albufeira estende-se por 43,5 km (abrangendo os concelhos da 
Régua, Lamego, Armamar, Tabuaço, São João da Pesqueira, Sabrosa e Alijó), a que 
corresponde uma área inundada de 8,5 km2. O Nível de Pleno Armazenamento é  
de 73,5. 
 
O aproveitamento de Carrapatelo está localizado a montante da confluência do rio 
Tâmega, tendo a sua albufeira uma extensão de cerca de 40 km (área inundada de  
9,52 km2). A sua área de influência estende-se pelos concelhos de Cinfães, Resende e 
Lamego, na margem esquerda, e Marco de Canaveses, Baião, Mesão Frio e Régua, na 
margem direita. O Nível de Pleno Armazenamento está à cota 46,5. 
 
Crestuma-Lever é a barragem localizada mais a jusante, já no troço fluvio-marítimo, a 
cerca de 13 km da cidade do Porto.  
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A albufeira criada constitui também uma reserva de água doce utilizada para o 
abastecimento às cidades do Porto e de Gaia e aos concelhos limítrofes. Estende-se por 
cerca de 44 km, sendo o Nível de Pleno Armazenamento de 13,2 e abrangendo os 
concelhos de Vila Nova de Gaia, Gondomar, Santa Maria da Feira, Castelo de Paiva, 
Cinfães, Penafiel e Marco de Canaveses. A área inundada é de 12,98 km2. 
 
Ainda incluída no sistema de aproveitamento hidroeléctrico do Douro, surge a barragem 
de Vilar-Tabuaço, no rio Távora, afluente da margem esquerda. O seu curso  
desenvolve-se ao longo de 68 km até à confluência com o Douro, no troço entre os 
aproveitamentos da Valeira e da Régua (FIG. III.1.12).  
 
A albufeira criada tem uma extensão de 15,5 km, desenvolvendo-se pelos concelhos de 
Moimenta da Beira e Sernancelhe (6,7 km2 de área inundada), com o nível máximo de 
exploração normal à cota 552,0. 
 
No Tâmega, afluente da margem direita do Douro, localiza-se a barragem do Torrão a 
3,5 km da foz. A bacia hidrográfica do rio Tâmega tem uma área de 3 252 km 2 com uma 
configuração sensivelmente rectangular e bastante alongada.  
 
A albufeira do Torrão desenvolve-se ao longo de cerca de 31 km (6,5 km2 de área 
inundada), abrangendo os concelhos de Marco de Canaveses, Penafiel e Amarante. O 
nível máximo de exploração normal corresponde à cota 67. 
 
No Quadro III.1.3 apresentam-se as características gerais destes aproveitamento 
hidroeléctricos, verificando-se que todas eles têm uma exploração a “fio de água”. 
Somente o Torrão (no rio Tâmega) constitui uma albufeira com bombagem e Vilar-
Tabuaço (no rio Távora) uma central de albufeira. 
 
No conjunto da Bacia, refira-se que o abastecimento de água às populações é 
assegurado essencialmente à custa de águas subterrâneas, o que tem conduzido a 
deficiências na garantia do abastecimento, à excepção dos grandes aglomerados 
urbanos, particularmente a zona do Grande Porto, em que o abastecimento se faz a 
partir do troço final do leito principal do rio Douro a partir da albufeira de Crestuma-Lever. 
 
Progressivamente têm-se vindo a adoptar soluções de abastecimento, um pouco em toda 
a bacia, como recurso à água das albufeiras como são os casos de Macedo de 
Cavaleiros, Alijó, Vila Real, Santa Marta de Penaguião, Foz Côa, São João da Pesqueira, 
Meda, Figueira de Castelo Rodrigo, Trancoso, Torre de Moncorvo, Mogadouro, Miranda 
do Douro, Vila Flor, Alfândega da Fé e Moimenta da Beira.  No Quadro III.1.4 são 
apresentadas as captações de água conhecidas no rio Douro. 
 
Pelos usos quantitativos registados (INAG, 1995) verifica-se que são raros e pouco 
significativos os consumos para outros fins para além de energia eléctrica. 
 
Em 1995, nas barragens do rio Douro, apenas a albufeira de Carrapatelo registou  
84 000 m3 de consumo para abastecimento. 
 
 



   
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 53

 
 

Quadro III. 1. 3 – Aproveitamentos Hidroeléctricos do Douro 

 
 

Caudal Anual (m 3/s) 

Centrais 
Cursos  

de   
Água 

Entrada 
em 

Serviço 

Tipo 
de 

Aproveitamento 

Área da Bacia 
Hidrográfica 

(km2) 

Área 
Inundada 

(km2) 

Nível de  
Pleno 

Armazenamento 

Capacidade  
Útil  

(hm 3) 
Ano   
Seco 

Ano 
Húmido 

Potência  
Máxima 

(MW) 

Produtibilidade  
Média Anual (1) 

(GWh)  

 Miranda Douro 1960 fio de água 63 500    1,22      528,0   6,7 141    532 --- 1 036 

Picote Douro 1958 fio de água 63 750    2,44    471,0 13,4 141    532    195    970 

Bemposta Douro 1964 fio de água 63 850    4,05    402,0 20,0 141    532    240    999 

Pocinho Douro 1983 fio de água 81 005    8,29    125,5 12,2 167    715    186    477 

Valeira Douro 1976 fio de água 85 395    7,95    105,0 13,0 175    810    240    720 
Vilar - 
Tabuaço Távora 1965 albufeira 359    6,70    552,0 95,5 1,7 13,5 58    131 

Régua Douro 1973 fio de água 90 800    8,50      73,5 12,0 184    865    180    667 

Carrapatelo Douro 1971 fio de água 92 040    9,52      46,5 13,8 194    934    201    871 

Torrão (1) Tâmega 1988 
albufeira c/ 
bombagem     3 252   6,50      65,0 22,0   27    131    140    215 

Crestuma - 
Lever Douro 1985 fio de água 96 520 12,98      13,2 22,3 258 1 109    117    367 

Douro 1 926 6 452 

(1) - Valores relativos aos regimes hidrológicos de 1943/44 a 1993/94 
Fonte:  CPPE, Relatório Técnico, 1997 
 EDP, 1992 
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Quadro III. 1. 4 – Captações de Água Conhecidas no Douro 

 

Captação / Local Povoações Abastecidas Albufeira 

Pedorido. Margem esquerda rio Douro próximo do rio Arda Freguesias do Concelho de Castelo de Paiva Crestuma-Lever 
Castelo. Margem esquerda do rio Douro junto da confluência com o rio Paiva Castelo de Paiva Crestuma-Lever 
Rio Sabor. Margem direita do Douro Lugar da Foz do Sabor Valeira 
Margem direita do rio Douro Lugar da Sra. da Ribeira (Carrazeda de Anciães) Valeira 
Caldas de Moledo. Margem direita do rio Douro Régua Carrapatelo 
Lever. Margem esquerda do rio Douro (2 poços) Porto e Vila Nova de Gaia Crestuma-Lever 
Melres. Margem direita do rio Douro (1 poço) Gondomar Crestuma-Lever 
Foz do rio Tâmega (1 poço) Penafiel Crestuma-Lever 
Zebreiros. Margem direita do Douro Porto Jusante de Crestuma-Lever 
Pocinho. Poços localizados na margem esquerda do rio Douro Vila Nova de Foz Côa Pocinho 
Barca d’Alva. Poços localizados na margem esquerda do rio Douro Barca d’Alva Pocinho 
Lugar de Figueiredo (freguesia Folgosa) Lavadouros Públicos  Régua 
Captação particular Quinta do Tedo Régua 
Captação particular Quinta do Valongo Régua 
Captação particular Quinta de S. Luís Régua 
Captação particular Quinta do Verdiedo Régua 
Captação particular Quinta do Seixo Régua 
Captação particular Quinta do Parrascal Régua 
Captação particular Águas de rega de Sto. Aleixo Régua 
Captação particular Quinta das Reigadas ou Espinheiro Régua 
ETA da EDP (regime de comodato à Câmara Municipal de Miranda) Picote (Câmara Municipal de Miranda) Picote 
ETA da EDP, margem direita Picote (Câmara Municipal de Miranda) Picote 
ETA da EDP (regime de comodato à Câmara Municipal de Mogadouro) Bemposta (Câmara Municipal de Mogadouro) Bemposta 
ETA pertence à EDP, margem direita do Douro Central da Régua Régua 
ETA da EDP, margem esquerda do Douro Central do Carrapatelo Carrapatelo 
Fonte: INAG, 1996 
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Nas albufeiras de cursos de água secundários, estes valores sobem, chegando mesmo a 
ser predominantes. Mesmo assim, os quantitativos são reduzidos. O uso principal é para 
abastecimento público, seguido da rega. 
 
Existem várias barragens nos afluentes do rio Sabor, todas elas para uso de 
abastecimento e para rega. As mais importantes são a do Azibo (abastecimento e rega), 
a de Esteveínha (abastecimento) e a de Carviçais (abastecimento). 
 
Quanto ao uso da água para rega, refira-se que os maiores sistemas hidroagrícolas na 
bacia hidrográfica do Douro localizam-se: 
 

• em Chaves, beneficiando uma área de 1000 ha a partir de um açude de 
derivação;  

 
• em Macedo de Cavaleiros, para beneficiar 5.360 ha a partir da albufeira do Azibo 

criada pela barragem com o mesmo nome, já concluída, com 56 m de altura e 
uma capacidade de 47x106 m3; 

 
• na Cova da Beira, do total dos 17.400 ha em construção apenas 170 ha 

pertencem à bacia do Douro; 
 
• no Vale da Vilariça, onde já se encontram construídas duas barragens (Burga e 

Salgueiro) que beneficiam 600 ha; 
 
• e em Alfândega da Fé, em que a barragem da Esteveínha permite o regadio de 

530 ha. 
 
 
Quanto a navegabilidade do curso principal do Douro, ela é hoje uma realidade para as 
embarcações de turismo e lazer e comerciais de pequeno porte. Apesar de todas as 
barragens do Douro Nacional estarem equipadas com eclusas que permitem a 
navegação de embarcações de médio porte (2.000 t., 3,70 m de calado, e comprimento e 
largura máximos respectivamente de 80 m e 12 m) o canal entre barragens ainda não é 
completamente navegável. 
 
 
 
 
5.2.2 Aspectos Hidrológicos 

O rio Douro, um dos quatro grandes rios ibéricos, está inserido na Meseta Ibérica, 
começando por se desenvolver numa região de planaltos e relevos suaves, onde tem 
uma fisionomia bem diferente daquela que apresenta em Portugal. 
 
De facto, imediatamente antes da entrada no nosso país, o seu vale torna-se muito 
encaixado, sendo esta a característica do seu percurso internacional, entre Miranda do 
Douro e Barca de Alva. Daí até à foz, o declive médio reduz-se, continuando, no entanto, 
o rio a correr num vale estreito e fundo (FIG. III.1.12). 
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Das serras mais elevadas correm alguns dos principais afluentes, em geral com 
acentuados declives, designadamente na margem direita, o rio Sabor. 
 
Os valores de precipitação diminuem acentuadamente do litoral para as regiões junto à 
fronteira. 
 
Esta última região juntamente com o Baixo Guadiana correspondem às zonas mais secas 
do país, com precipitações médias anuais que atingem valores inferiores a 400 mm. 
 
Segundo dados do Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro (Novembro, 1998) em Barca 
d’Alva, no regime natural, o rio Douro apresenta um escoamento anual médio de 
14 000 hm3 e um valor mínimo de 7 000 hm3. 
 
As previsões feitas para o ano 2012 apontam para um escoamento anual médio de 
9 250 hm3 e um escoamento anual mínimo de 3 000 hm3, que reflectem assim uma 
menor afluência de caudais ao território português. 
 
Em consequência das características do regime pluviométrico com a sua concentração 
em poucos meses do ano, os caudais do rio Douro apresentam uma irregularidade  muito 
acentuada, sendo frequente atingirem-se, no Inverno, caudais duas vezes superiores ao 
módulo anual e 50 vezes superiores ao caudal de estiagem. 
 
Refira-se que dado a maior parte da sua bacia hidrográfica se desenvolver em Espanha, 
é também aqui que tem origem a maior parcela das suas afluências naturais (cerca de 
65%). 
 
No Quadro III.1.5 apresenta-se para o período 1956/1995, a variação das afluências 
naturais ao escalão de Miranda (hm3) (que corresponde ao primeiro aproveitamento 
localizado no troço internacional), nele se observando a distribuição mensal e interanual 
dos escoamentos que reflectem a referida, irregularidade da precipitação anual e a sua 
concentração nalguns meses do ano (cerca de 70%). 
 
Da análise do Quadro III.1.5 é também possível constatar a grande variabilidade  
nos valores de caudal anual registados nos aproveitamentos portugueses, entre um ano 
seco e um ano húmido e que atestam assim a irregularidade do regime do rio em 
Portugal. 
 
Dadas as características da generalidade dos afluentes – encaixados em vales profundos 
e de demarcado declive médio, numa orografia determinante com solos de reduzida 
permeabilidade – o escoamento no rio Douro reflecte, em grande parte, o regime de 
precipitação, verificando-se em determinados trechos, casos da foz do rio Sabor e na 
zona marginal da povoação da Régua, alturas de água, em condição de cheia, superiores 
a 20 metros. 
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Quadro III. 1. 5 – Afluências Naturais ao Escalão de Miranda (hm3) 

 
Regime JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Total 

1956 2050,2 1094,3 3103,4 3183,6 1350,0 643,9 247,6 342,6 439,3 512,1 550,3 535,8 14053,1 
1957 405,6 382,6 434,8 402,3 319,9 202,7 176,2 230,0 292,1 347,5 400,9 372,0 3966,6 
1958 376,3 753,9 1491,3 1319,8 797,7 360,5 315,8 135,2 276,9 446,1 474,9 825,3 7573,7 
1959 1132,4 689,0 801,6 933,1 815,4 516,1 134,5 185,2 379,6 608,2 1268,5 4267,9 11731,5 
1960 2891,6 4220,9 3021,9 1359,6 893,0 504,6 325,6 188,9 353,4 1027,6 3429,6 2255,7 20472,4 
1961 2702,3 1442,9 1149,1 674,4 604,8 465,0 330,8 280,8 482,8 522,2 1671,4 2740,5 13067,0 
1962 5088,8 1327,2 2651,3 2568,3 996,6 486,6 336,2 324,8 364,0 415,1 333,0 433,8 15325,7 
1963 1979,1 1436,4 2470,1 1982,8 956,6 625,4 249,5 260,7 414,7 603,4 1593,4 2334,6 14906,7 
1964 1277,3 2038,3 3184,7 1766,0 730,7 677,3 483,3 339,6 437,8 391,6 451,6 419,4 12197,6 
1965 474,5 581,7 1370,0 967,3 519,3 284,8 195,7 233,4 291,6 437,8 940,3 1748,0 8044,4 
1966 3438,0 5697,6 2158,7 2322,3 1020,2 779,8 340,6 328,6 458,5 526,1 1596,6 1131,8 19798,8 
1967 940,3 948,2 1116,2 854,8 1038,4 607,7 363,8 429,4 521,9 520,4 662,0 770,5 8773,6 
1968 766,0 1045,7 1094,6 1775,4 1558,7 627,9 292,2 398,3 530,8 573,6 609,8 724,1 9997,1 
1969 1048,6 1234,1 3109,2 1503,2 1650,9 1055,6 476,1 366,3 696,3 843,9 708,7 645,3 13338,2 
1970 3338,4 1602,1 1148,4 943,4 1126,3 856,0 401,4 411,3 624,8 575,4 560,7 594,2 12182,4 
1971 599,5 746,2 661,4 979,7 2276,3 1584,8 735,6 568,7 765,2 768,5 765,9 563,2 11015,0 
1972 672,4 1711,1 1599,4 1426,0 1294,0 956,3 502,2 450,3 714,4 831,0 936,0 1266,1 12359,2 
1973 1218,0 1017,5 1005,4 881,1 1841,3 989,3 801,7 572,5 437,4 598,0 624,1 516,2 10502,5 
1974 1213,8 1404,4 1399,2 1392,7 1040,9 597,6 694,3 330,2 369,3 597,1 815,8 721,0 10576,3 
1975 769,5 651,8 619,7 951,5 945,5 832,0 509,3 372,0 649,2 413,3 542,9 863,0 8119,7 
1976 673,0 603,7 645,0 789,5 813,0 529,6 184,5 233,4 352,9 409,2 832,6 839,8 6906,2 
1977 1438,0 2601,5 1517,9 1140,7 952,5 946,0 616,8 670,3 788,6 439,8 857,1 1267,9 13237,1 
1978 1499,1 3497,9 3262,6 1444,6 1980,0 1109,1 655,0 337,1 677,3 564,9 576,9 1181,1 16785,6 
1979 2703,2 5161,2 2433,8 2639,9 1316,7 775,9 524,1 485,2 820,6 815,9 994,6 932,9 19604,0 
1980 1103,6 1109,1 1006,2 1196,6 1358,2 847,8 499,6 417,4 648,1 749,9 776,8 571,7 10285,0 
1981 674,8 633,9 647,9 716,8 729,8 479,4 399,1 393,1 572,0 509,9 527,8 604,4 6888,9 
1982 1216,4 1020,0 786,1 695,1 570,3 414,1 210,4 256,4 378,7 575,1 843,3 1047,9 8013,8 
1983 897,1 628,7 649,1 859,1 1947,1 750,2 497,6 369,6 804,6 660,2 571,5 736,9 9371,7 
1984 773,3 825,5 1004,5 1005,3 1034,7 885,0 400,9 369,6 610,9 671,7 1230,2 1377,7 10189,3 
1985 1249,7 2906,7 1518,3 1627,2 1433,0 921,6 198,3 270,6 505,8 673,8 500,6 549,5 12355,1 
1986 707,6 938,9 1196,2 1126,2 901,9 571,9 240,8 243,1 569,0 631,1 448,6 469,1 8044,4 
1987 575,0 870,6 882,2 1025,2 831,4 616,3 280,4 313,7 488,8 598,1 701,8 1482,7 8666,2 
1988 1625,7 2242,8 1015,2 1331,3 1696,1 943,4 717,3 520,0 685,7 810,6 639,8 536,7 12764,6 
1989 435,6 397,3 452,3 597,7 585,5 533,2 184,7 389,8 573,7 555,5 475,3 2686,5 7867,1 
1990 1644,6 1299,0 878,7 626,0 589,2 497,1 405,2 458,5 566,6 500,5 596,2 632,4 8694,0 
1991 865,8 681,4 1597,9 1459,5 1068,5 711,4 350,0 293,6 550,6 582,4 557,2 527,2 9245,5 
1992 457,4 392,9 337,9 614,6 466,3 476,9 365,5 372,1 582,0 561,6 594,8 840,4 6062,4 
1993 670,1 532,6 440,2 447,0 648,2 783,3 504,4 332,8 638,2 928,8 1059,7 863,7 7849,0 
1994 1486,8 1113,3 842,1 732,4 720,3 662,5 342,5 339,0 608,4 453,1 662,0 549,1 8511,5 
1995 762,5 869,3 886,8 718,4 656,6 516,1 311,4 273,6 456,2 336,3 343,0 854,4 6984,6 

 Média 1346,0 1458,8 1389,8 1224,5 1051,9 690,6 395,0 352,2 534,5 589,7 818,2 1057,0 10908,2 

 Mediana 1406.4 981.8 1995.1 1951.0 1003.3 580.0 279.5 308.1 447.8 424.2 446.7 695.1 10518.9 

 Desvio 
Padrão 991,3 1230,4 853,1 617,8 454,1 254,4 167,6 110,0 146,0 157,0 530,7 789,2 3750,2 

 Coef, 
Variação 0,74 0,84 0,61 0,50 0,43 0,37 0,42 0,31 0,27 0,27 0,65 0,75 0,34 

Fonte: Rede Eléctrica Nacional (REN), 1998 
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Enquanto que os aproveitamentos portugueses não dispõem de capacidade de 
regularização significativa, na parte espanhola situam-se duas grandes albufeiras 
(Vilariño, no rio Tormes com uma capacidade de mais de 2 600 milhões de m3 e 
Ricobayo, no rio Esla, com uma capacidade de 1 170 milhões de m3) que  
introduzem alterações significativas no regime do rio, traduzidas numa certa redução dos 
caudais de cheia e na disponibilidade de caudais de estiagem consideravelmente mais 
elevados. 
 
Os aproveitamentos no rio Douro, na parte portuguesa, são todos do tipo “fio de água”, o 
que implica que as albufeiras não tenham grande capacidade de armazenamento e 
praticamente a água que chega tem de ser imediatamente turbinada e descarregada. 
Este facto deve-se, fundamentalmente à circunstância do vale do Douro ser bastante 
encaixado não permitindo facilmente o alargamento do rio. 
 
Para a formação das cheias excepcionais a maior contribuição surge do terço final da 
bacia e, em particular, da parte portuguesa desta, conforme se ilustra no Quadro III.1.6 
para o caso de duas dessas cheias. 
 
 

Quadro III. 1. 6 – Áreas de Bacia de Barragens do Rio Douro e Caudais de Cheias 
Associados 

 

Qmax (m3/s) 
Local Área de Bacia 

(km2) 
Cheia 1948 Cheia 1962 

Miranda 63 744 3 500 7 300 

Pocinho 81 005 6 400 10 750 

Régua 91 119 9 650 15 700 

 
 
 
De assinalar ainda que em Zamora, onde a área da bacia hidrográfica é de 45.000 km2 
(cerca de metade do total da bacia do Douro), a maior cheia conhecida não ultrapassou 
os 3 000 m3/s (HIDRORUMO et all. 1998). 
 
Para o facto acabado de referir contribui não só a diferença entre as precipitações médias 
nas duas zonas da bacia, a montante e a jusante de Zamora, mas, principalmente, a 
maior capacidade da zona terminal em gerar escoamento superficial, associada a uma 
reduzida capacidade de retenção e elevada velocidade de propagação dos caudais 
(consequência da baixa permeabilidade do solo, relevo acidentado e dos vales profundos 
e encaixados). 
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As grandes cheias do Douro resultam de precipitações de intensidade não muito elevada 
mas de grande duração e sobre áreas muito extensas. Essas precipitações são do tipo 
frontal e orográfica, e estão associadas à passagem de várias perturbações da superfície 
frontal polar. 
 
No Quadro III.1.7 indicam-se os valores de algumas dos maiores caudais de cheias do rio 
Douro, registados na secções da Régua. 
 
 

Quadro III. 1. 7 – Caudais de Cheias Registados na Régua 

 

Ano 
Régua 

Q (m3/s) 
 1727 14 000 

1739 18 000 

1788 15 500 

1823 15 600 

1843 13 000 

1850 13 900 

1855 12 500 

1860 15 100 

1877 13 500 

1888 11 800 

1909 16 700 

1910 13 700 

1948 9 650 

1962 15 700 

1966 12 500 

1978 11 600 

1979 11 000 

1989 11 800 

1995 9 000 

 
 
Se as cheias do Douro são extraordinárias em termos do valor do caudal máximo 
atingido, não o são menos quanto à subida do nível da superfície livre da água acima da 
cota de estiagem. Salvo nos últimos quilómetros do seu curso, essas subidas podem 
ultrapassar os 20 metros, chegando mesmo a atingir os 30 metros em alguns troços. 
 
Em Portugal, as cheias no rio Douro são das que têm maior dimensão, provocando 
situações gravosas sobretudo na povoação de Peso da Régua e em Gaia (Ministério da 
Defesa Nacional, 1995). Das cheias do rio Douro, no século XX, evidencia-se, junto da 
povoação da Régua, as apresentadas no Quadro III.1.8 (INAG 1995, INAG 1996): 
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Quadro III. 1. 8 – Registo de Caudais de Cheia no Rio Douro, junto à Régua (INAG 1995 e 
1996). 

 

Ano Caudal (m3/s) Altura de Água (m) 

1909 16 700 25 

1962 15 700 23 

1966 12 500 19 

1978 11 600 17 (?) 

1979 11 000 16 (?) 

1989 11 800 19 

1996 9 000 14 (?) 

 
 
Na povoação de Peso da Régua, a marginal, Av. D. João Franco, começa a ser inundada 
quando o caudal descarregado na barragem da Régua é de cerca de 6000 m3/s (altura da 
ordem de 13,5 m). As FIG. III.1.13 e III.1.14 apresentadas dizem respeito a inundação da 
povoação de Peso da Régua, em Janeiro de 1996. Também no Inverno de 2000/2001 
ocorreram cheias importantes nesta localidade, em que os níveis elevados das águas 
foram responsáveis por inundações nas zonas da “Baixa” da cidade. 
 
As cheias provocam assim interferências nos aglomerados populacionais, na rede viária 
(estradas e caminhos de ferro) e nos campos agrícolas, originando prejuízos mais ou 
menos avultados. 
 
Os núcleos urbanos atingidos pelas cheias incluem: Porto, Vila Nova de Gaia e Régua, 
no rio Douro, Amarante e Chaves, no rio Tâmega e Mirandela, no rio Tua. 
 
Fora destes núcleos urbanos existem várias povoações que já foram atingidas pelas 
cheias do rio Douro ou dos seus afluentes e que se localizam nos seguintes concelhos: 
São João da Pesqueira, Régua, Marco de Canaveses, Castelo de Paiva, Torre de 
Moncorvo, Paredes e Valongo. 
 
No que diz respeito a estradas atingidas, merecem especial referência algumas estradas 
nacionais (EN): a EN222 que liga Almendra a Vila Nova de Gaia, desenvolvendo-se ao 
longo da margem esquerda do rio Douro e a EN108 que liga Régua ao Porto, 
desenvolvendo-se ao longo da margem direita. Nos troços habitualmente afectados 
incluem-se: Quinta dos Melres, Adega do Chão e Cinfães - Castelo de Paiva, na EN222, 
Régua - Mesão Frio e Freixo, na EN108. 
 
Os troços da linha ferroviária do Douro que mais frequentemente sofrem inundações 
localizam-se nas proximidades da Régua, em Granjão, Barqueiros, Porto de Rei e entre 
Outeiro e Castelo (HIDRORUMO et all. 1998). 
 
No que diz respeito aos efeitos nas culturas agrícolas, as zonas mais atingidas são a 
Régua e Veiga de Chaves. 
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FIG. III. 1. 13 – Inundação da Av. João Franco, Peso da Régua (Jan. 1996) 

 
 
 

FIG. III. 1. 14 – Inundação em Peso da Régua (Jan. 1996) 
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5.3 Bacia do Rio Côa 

5.3.1 Aspectos Introdutórios 

O desenvolvimento deste sub-capítulo baseou-se, quase integralmente nos “Estudos 
Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa (CPPE, 2001). 
 
O Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa desenvolve-se ao longo do rio Côa e seu 
principais afluentes, estando integralmente contido em território nacional, na região 
oriental do País, a Sudoeste do troço internacional do rio Douro, conforme se apresenta 
na FIG. III.1.11. 
 
O esquema adoptado para o Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa compreende dois 
escalões principais, Senhora de Monforte e Pero Martins – cujas bacias contributivas 
naturais têm 1 137 e 1 739 km2, respectivamente – sendo ainda consideradas duas 
possíveis derivações completares de afluências, que poderão envolver igual número de 
barragens: 
 

• A da ribeira das Cabras (com uma área de bacia de 264 km2), para Senhora de 
Monforte; 
 

• A da ribeira de Massueime (398 km2), para Pero Martins. 
 
 
Esta avaliação, para além de identificar as afluências e cheias nos locais das quatro 
barragens referidas, contempla ainda a bacia hidrográfica da barragem do Sabugal (com 
131 km2 de área da bacia), de forma a poderem ser estimadas e deduzidas as derivações 
para a albufeira de Meimoa. 
 
Foi ainda considerada a possibilidade de construção de uma barragem a cerca de 6 km a 
jusante de Pero Martins, para funcionar como contra-embalse que, contudo, não tem 
praticamente expressão em termos hídricos, decorrente da sua pequena bacia própria, 
de 24 km2, se situar numa zona de considerável secura. 
 
 
 
5.3.2 Descrição Geral da Bacia – Aspectos de Orografia, Clima e Ocupação do 

Solo. Usos da Água 

O rio Côa constitui o principal afluente da margem esquerda do Douro Nacional, devido à 
dimensão da bacia hidrográfica, totalmente assente em território português, a sua forma, 
alongada e trapezoidal, apresenta a direcção Norte – Sul, com um comprimento de cerca 
de 95 km e 27 km de largura média. 
 
A bacia hidrográfica do rio Côa, com uma extensão de 2  515 km2, será maioritariamente 
dominada pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa. No seu conjunto, a bacia 
hidrográfica do aproveitamento abrange cerca de 86% da área total da bacia, apenas não 
incluindo a região terminal, que corresponde ao designado escalão de Foz Côa. 
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A bacia hidrográfica do rio Côa tem como extremos, a Sul, a Serra das Mesas (1 257 m), 
e a Sudoeste os Cabeços da Guarda (1 061 m), Barrocal (1 035 m) e Fetais (1 025 m), 
nos contrafortes da Serra da Estrela, formações montanhosas que, no seu conjunto, 
separam a bacia do Côa das bacias dos rios Erges, Zêzere e Mondego. 
 
A linha divisória, do lado Poente, é constituída pelos cabeços de Santa Columba (790 m), 
Alto de São Simão (848 m) e Cabecinha (909 m).  
 
No lado Nascente, as bacias confinantes são as do rio Águeda e da ribeira de Aguiar, 
cujos limites são estabelecidos pela sobreelevação de Vilar Formoso (815 m), do Alto de 
Almeida (763 m) e a Serra da Marofa (975 m), que interrompem, a Leste, o planalto da 
Beira Transmontana que caracteriza a maior parte da bacia do Côa. 
 
O curso do rio Côa, com origem na Serra das Mesas, próximo da fronteira entre Portugal 
e Espanha, a uma altitude de 1 200 m, tem um desenvolvimento total de 147 km, 
percorre inicialmente um trajecto com orientação Este-Sudeste / Oeste-Noroeste até à 
proximidade de Sabugal, após o que descreve uma curva acentuada para tomar a 
direcção Sudoeste – Nordeste, inflectindo a meio da bacia para Sudeste – Noroeste, até 
tomar a orientação final de Sul – Norte, a jusante da confluência com a ribeira das 
Cabras. 
 
No perfil longitudinal do rio Côa distingue-se um troço inicial correspondente à sua origem 
torrencial, a que se segue uma extensa zona do seu curso superior, planáltica, de declive 
suave (0,44%), num vale predominantemente aberto e de paisagem granítica.  
 
Surge, então, uma zona de pendentes acentuadas, entre as confluências da ribeira dos 
Gaiteiros e da ribeira de Massueime, com dois troços de elevado declive (2,7% e 1,3%, 
este próximo de Cidadelhe), nos quais o rio corre num vale muito encaixado com declives 
bruscos.  
 
A jusante da foz do Massueime, o rio Côa, apesar de continuar a correr num vale 
apertado, apresenta uma inclinação muito inferior (cerca de 0,3%) numa zona de 
paisagem típica da região Duriense, já não abrangida pelo âmbito deste estudo. 
 
A mesma morfologia se observa nos dois mais importantes afluentes do rio Côa, ambos 
da margem esquerda – a ribeira das Cabras (que tem um comprimento de 58 km) e o rio 
Massueime (56 km) – sendo o curso planáltico da primeira mais extenso e bem definido 
que o do segundo.  
 
É nos 5 quilómetros que constituem o troço final da ribeira das Cabras, com o assinalável 
declive de 4%, que este tributário recebe um subafluente, a ribeira da Pega, para onde 
inicialmente se previu também a implantação de uma barragem, mas que actualmente 
corresponde a uma alternativa abandonada.  
 
Relativamente aos usos da água desta bacia, que se encontram detalhadamente 
referidos no ponto Qualidade da Água (ponto 6), refere-se que os principais são o 
abastecimento público, o consumo industrial e a rega. 
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Ainda na margem esquerda, mas a montante dos dois cursos de água já citados, existe o 
afluente Noemi, com 34 km de comprimento, de características semelhantes, embora o 
seu curso se desenvolva em zona mais planáltica. 
 
Orograficamente, a bacia do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa é essencialmente 
planáltica, com as zonas de maior altitude distribuídas nas áreas limítrofes de Oeste, 
Sudoeste e Sul, cujos maciços montanhosos se interpõem ao percurso das massas de ar 
húmido e estão fortemente associados às zonas de maior precipitação. 
 
O clima da bacia hidrográfica do rio Côa é bastante variável. Assim, na zona mais a Norte 
caracteriza-se por grandes amplitudes térmicas, onde os invernos são rigorosos e longos 
e os verões quentes, verificando-se a ocorrência de geada desde finais de Novembro a 
princípios de Março. Mais a Sul, os invernos são frios com fortes quedas de neve 
ocasionais, e os verões extensos e pouco quentes. 
 
De acordo com a Classificação Climática de Köppen, a bacia hidrográfica do rio côa 
insere-se na zona de clima mesotérmico (temperado) húmido (C), com verão seco e 
subdivide-se nos subtipos Csa e Csb, cuja divisão se faz pela isotérmica de 22ºC, no mês 
mais quente do ano. 
 
O tipo climático Csa caracteriza-se por temperaturas superiores àquele limite e 
temperatura média anual superior a 12ºC, com verão seco e quente. O segundo (Csb) 
caracteriza-se por temperaturas inferiores àquele limite e temperatura média anual 
superior a 10ºC e inferior a 12,5ºC, com verão seco, mas pouco quente. 
 
As regiões com o tipo climático Csa coincide com a do sector final do rio Côa, 
englobando os vales de confluência deste com o rio Douro. O tipo climático Csb ocupa a 
restante parte da bacia, e inclui as áreas de relevo mais proeminente até à Serra da 
Estrela. 
 
Do ponto de vista de ocupação do solo, verifica-se uma reduzida expressividade dos 
terrenos artificializados na bacia do rio Côa, em contraste com as zonas florestadas, 
pastagens e zonas agrícolas. 
 
A observação comparada de toda a bacia permite concluir que a distribuição do uso do 
solo é praticamente uniforme, à excepção da ponta meridional, com maior densidade de 
floresta, a que não é alheia a superior pluviosidade aí registada. 
 
No Quadro III.1.9 apresenta a ocupação do solo na bacia hidrográfica do rio Côa,  
retirada dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa (CPPE, 
2001). 
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Quadro III. 1. 9 – Ocupação do Solo na Bacia Hidrográfica do Rio Côa 

 

Descrição % 

Zonas Artificiais 

Tecido Urbano Contínuo 0,05 

Tecido Urbano Descontínuo 0,35 

Infraestruturas da Rede de Auto-estradas e da Rede Ferroviária 0,01 

Estaleiros  0,08 

Zonas Agrárias 

Zonas de Uti lização Agrícola fora dos Perímetros Florestais  9,3 

Vinhas, Pomares e Olivais 11,69 

Pastagens  1,11 

Culturas Anuais Associadas às Culturas Permanentes  0,81 

Sistemas Culturais e Parcelares Complexos  7,57 

Terras Ocupadas principalmente por Agricultura com Espaços Naturais Importantes  16,86 

Territórios Agro-florestais  0,28 

Florestas e Meios Semi-naturais 

Folhosas  6,12 

Resinosas  2,79 

Floresta com Mistura de Várias Espécies Florestais  1,86 

Pastagens pobres, Trilhos  12,96 

Landes e Matagal 15,08 

Vegetação Esclerofítica 3,34 

Espaços Florestais degradados  7,58 

Rochas Nuas  0,34 

Zonas Incendiadas recentemente 1,82 
Fonte: CPPE, 2001. 

 
 
 
5.3.3 Precipitações 

A caracterização pluviométrica e avaliação de afluências e cheias, nas diversas secções 
de interesse do rio Côa, foram estimadas com base nos registos de 43 postos 
udométricos e 4 estações hidrométricas que a HIDRORUMO mantém em funcionamento 
regular. Duas estações situam-se no curso principal – Castelo Bom e Cidadelhe – sendo 
esta última mais antiga, com mais de 45 anos de exploração, dominando grande parte da 
bacia total (1 733 km2 dos 2 515 km2 correspondentes à foz). As outras duas situam-se 
em dois dos principais afluentes, Ponte da Figueira, na ribeira das Cabras e Vale Trevo, 
na ribeira de Massueime. A única estação a que está associada uma série mais curta 
(apenas desde 1981, e que dispõe de limnígrafo) é Ponte da Figueira. 
 
Na FIG. III.1.15 apresentam-se as sub-bacias hidrográficas das barragens e as estações 
hidrométricas referidas. 
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FIG. III. 1. 15 – Sub-bacias Hidrográficas das Barragens e Estações Hidrométricas – 
Aproveitamento do Alto Côa 

 
Figura 2 dos “Estudos Hidrológicos”, do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE 2001 
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Atendendo às circunstâncias privilegiadas do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa 
estar coberto por várias estações hidrométricas que fornecem dados de credibilidade 
apreciável em três secções fulcrais da respectiva bacia (Estação Hidrométrica de Castelo 
Bom, Cidadelhe e Vale Trevo), a quantificação das afluências fundamentou-se 
preferencialmente na informação assim obtida, em detrimento de cálculos indirectos 
através das precipitações registadas. Nesse contexto, o estudo aprofundado de 
precipitações na bacia assume menor relevância. 
 
Na FIG. III.1.16, adaptada de CPPE (2001), apresenta-se a distribuição média mensal da 
precipitação na bacia hidrográfica do rio Côa. 
 
Conforme se pode deduzir da FIG. III.1.16 observa-se uma importante variação sazonal 
da precipitação, sendo o semestre húmido responsável por 70% da pluviosidade média 
anual, concentrando-se, principalmente, nos meses de Novembro a Fevereiro.  
 
Em contrapartida, os meses de Julho e Agosto são extremamente secos, o que se vem a 
reflectir em caudais nulos nas regiões menos húmidas da bacia, em alguns anos de 
aridez mais rigorosa durante e depois do período de estiagem, ocorrência que, por vezes, 
se estende pelo ano hidrológico seguinte, caso o mesmo seja exíguo em chuvas. 
 
Em termos cronológicos, e durante o período de referência (1960/61 – 1990/91), do ponto 
de vista da variação anual da precipitação em três pontos na bacia / Vale de Espinho, a 
Sul, Pega, na zona de transição para o planalto e Pinhel, significativamente mais a Norte) 
constata-se que o comportamento é uniforme em termos relativos. 
 
O coeficiente de variação interanual é de cerca de 28%, tendo as precipitações mínimas 
das três décadas ocorrido nos anos de 1975/76 e 1980/81, com valores da ordem dos 
50% da média observada no posto respectivo. Os anos mais húmidos foram em 1963/64, 
1965/66 e 1978/79, com valores anuais de cerca de 1,5 vezes a precipitação média anual 
de todo o período. 
 
A bacia hidrográfica do rio Côa apresenta uma amplitude de precipitações médias anuais 
de valor considerável, com pluviosidade expressiva nas regiões montanhosas, variando 
entre os 1 800 mm nos picos da Serra das Mesas até aos 500 mm no vale, quando o rio 
se aproxima da foz. 
 
Na FIG. III.1.17 apresenta-se o traçado das isoietas médias anuais da bacia, onde se 
pode verificar a distribuição espacial das precipitações. 
 
As isoietas apresentadas tiveram por base as precipitações registadas nos postos com 
séries longas (de pelo menos 30 anos) e credíveis, a partir das quais se reconstituíram, 
por numerosas regressões lineares, as respeitantes a todos os restantes postos, tendo 
em vista o aperfeiçoamento da delineação daquelas curvas. 
 
A nível global, poder-se-á concluir que a pluviosidade decresce de Sul para Norte e de 
Poente para Nascente, observando-se apenas uma pequena descontinuidade em redor 
do posto de Miuzela, mancha com pouca extensão e coincidente com uma sobreelevação 
do terreno. 
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5.3.4 Afluências Médias Anuais e Mensais 

Os volumes afluentes aos escalões do curso principal do Alto Côa são apresentados de 
forma independente, em consequência de se pretender a sua quantificação em termos de 
afluências naturais. As designações para eles adoptadas são barragem do Sabugal  
(131 km2 de área de bacia), Senhora de Monforte (1 137 km2) e Pero Martins (1 739 km2), 
a primeira das quais já construída, mas aqui considerada, na medida em que os volumes 
por ela retidos vão afectar as disponibilidades hídricas dos dois escalões a jusante. 
 
Igualmente importantes para os estudos de gestão hídrica do Aproveitamento do Alto 
Côa, quanto analisado globalmente, são as afluências às eventuais derivações a 
considerar nos afluentes: a ribeira das Cabras (264 km2) para Senhora de Monforte e a 
da ribeira de Massueime (398 km2), para Pero Martins. 
 
O escoamento médio anual no local da barragem do Sabugal é de 99 hm3. As afluências 
médias naturais mensais variam entre valores mínimos de 0,2 hm3, em Agosto e 
Setembro, e valores máximos de 19,1 hm3, em Janeiro. 
 
No caso da secção de Senhora de Monforte o valor médio de afluência no período 
1955/56 a 1998/99 é de 360 hm3/ano, variando entre um máximo de 852 hm3 (1965/66) e 
um mínimo de 30 hm3 (1991/92). 
 
No caso da secção da barragem de Pero Martins, a afluência média anual, no período de 
44 anos considerado, é de 508 hm3, variando entre o máximo de 1268 hm3, em 1965/66 e 
o mínimo de 32 hm3, em 1991/92. 
 
As FIG. III.1.18 e III.1.19 referem-se a afluências anuais, respectivamente às secções de 
barragem de Senhora de Monforte e de Pero Martins, no período de 1955/56 – 1998/99, 
(CPPE, 2001). Essas figuras evidenciam uma grande variabilidade interanual (coeficiente 
de variação da ordem de 60%). 
 
Nas secções correspondentes às derivações da ribeira das Cabras, ribeira da Pega e 
ribeira de Massueime, as afluências médias anuais estimadas foram, respectivamente, de 
73 hm3, 32 hm3 e 90 hm3. 
 
Para além da referência a afluências naturais aos locais das barragens, torna-se 
relevante a apresentação dos diagramas cronológios dos caudais integrais anuais 
relativos às bacias naturais dos dois escalões principais.  
 
As FIG. III.1.20 e III.1.21 referem-se a afluências naturais mensais, respectivamente as 
secções das barragens da Senhora de Monforte e de Pero Martins. Nessas mesmas 
figuras apresentam-se valores médios, máximos e mínimos de afluências mensais, entre 
1955/56 e 1998/99.  
 
Essas figuras evidenciam, igualmente, uma grande variabilidade e dispersão na 
distribuição temporal das afluências, com 86% dos caudais concentrados no semestre 
húmido, sendo a contribuição dos meses de Maio a Outubro de apenas 14%. 
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FIG. III. 1. 16 – Distribuição Média mensal da Precipitação na Bacia do Rio Côa 

 
Figura 8 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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FIG. III. 1. 17 – Isoietas Médias Anuais na Bacia Hidrográfica do Rio Côa 

 
Figura 10 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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FIG. III. 1. 18 – Afluências Anuais à Albufeira da Barragem de Senhora de Monforte (1955/56 
– 1998/99) 

 
Figura 14 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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FIG. III. 1. 19 – Afluências Anuais à Albufeira da Barragem de Pero Martins (1955/56 – 
1998/99) 

 
Figura 15 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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FIG. III. 1. 20 – Afluências Naturais Mensais à Albufeira da Barragem de Senhora de 
Monforte (1955/56 – 1998/99) 

 
Figura 16 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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FIG. III. 1. 21 – Afluências Naturais Mensais à Albufeira da Barragem de Pero Martins 
(1955/56 – 1998/99) 

 
Figura 17 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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Essas considerações aplicam-se apenas aos valores médios pois, relativamente a 
situações extremas, a bacia do rio Côa revela-se de sensibilidade ainda mais relevante, 
com a ocorrência de meses de caudal nulo com alguma frequência em Agosto e 
Setembro e, por vezes, em Outubro e Novembro.  
 
O comportamento hidrológico mensal encontra-se graficamente ilustrado nas FIG. III.1.20 
e III.1.21, relativas a Senhora de Monforte e Pero Martins, respectivamente. Pode-se 
também observar nessas figuras que os caudais integrais mensais máximos atingiram 
valores (310 hm3 para o primeiro e 458 hm3 para o segundo, ambos em Janeiro de 1996) 
da ordem de grandeza do escoamento médio anual no mesmo período de referência. 
 
Julga-se oportuno referir, de acordo com a CPPE (2001), que as bacias intermédias entre 
os escalões do curso principal poderão apresentar, não raramente, caudais de valor nulo, 
o que surge como uma singularidade num rio desta importância, em face de áreas 
contributivas já apreciáveis.  
 
Nestas circunstâncias, as afluências a essas sub-bacias podem ser temporariamente 
ultrapassadas pela soma dos consumos com as perdas por evaporação/infiltração, o que 
conduz à “abstracção” de caudais próprios de valor negativo. 
 
Como complemento da caracterização do regime de afluências, apresenta-se, na  
FIG. III.1.22, a curva de caudais médios diários classificados para cada uma das três 
estações hidrométricas de referência – Castelo Bom, representativa da região mais a 
montante, Cidadelhe, abrangendo quase todo o Aproveitamento do Alto Côa e Vale 
Trevo, ilustrativa do comportamento dos afluentes a derivar. No sentido de as tornar 
comparáveis, as três curvas referidas foram elaboradas para todo o período de 
referência, em função do módulo respectivo (Q/Qm). 
 
No Quadro III.1.10 apresenta-se, a título comparativo, o caudal específico de cada bacia 
natural, referente às seis secções de interesse: Sabugal, Senhora de Monforte, Pero 
Martins e derivações da ribeira das Cabras, ribeira da Pega e ribeira de Massueime, para 
o período de referência 1955/56 – 1998/99. 
 
 

Quadro III. 1. 10 – Caudais Específicos nas Bacias Naturais das Seis Secções de Interesse 
na Bacia Hidrográfica do rio Côa 

 
Barragem Caudal Específico da Bacia Natural 

(m3/s/km2) 
 Sabugal 0,024046 

Senhora de Monforte 0,010026 

Pero Martins 0,009265 

Derivação da Ribeira das Cabras  0,008742 

Derivação da Ribeira da Pega 0,007962 

Derivação da Ribeira de Massueime 0,007183 
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5.3.5 Cheias 

A complexidade do problema do estudo das cheias, justifica o grande número e 
variedade de técnicas ou métodos – empíricos, estatísticos, de simulação hidrológica 
(baseados em modelos de transformação precipitação – caudal), de correlação 
hidrológica, de análise regional, que podem ser utilizados.  
 
Em cada caso, e em particular na avaliação da cheia de projecto (caracterizada 
normalmente pela forma do respectivo hidrograma e pelo valor do caudal instantâneo 
máximo ou, em algumas situações, apenas por esta última grandeza), o recurso a esses 
métodos deve ter em conta não só o tipo e características da obra em questão, mas 
também a quantidade e a qualidade dos dados disponíveis. 
 
No caso do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa apresentam-se os resultados 
decorrentes de aplicações de métodos estatísticos e de simulação hidrológica (CPPE, 
2001). 
 
A análise estatística compreendeu verificações da aleatoriedade, homogeneidade e 
consistência da série utilizada, ajuste das funções de distribuição, testes de qualidade do 
ajuste das distribuições e extrapolações dos caudais de ponta de cheia para diferentes 
períodos de retorno. 
 
Face a simulação hidrológica utilizou-se o programa de cálculo HEC-1 desenvolvido pelo 
Hydrologic Engineering Center (HEC) do U.S. Corps of Engineers, o qual permite simular 
os processos de formação (componente precipitação – escoamento), propagação e 
amortecimento de cheias naturais. 
 
A componente precipitação – escoamento pode ser estimada recorrendo a diversos 
modelos, incluindo o método do Soil Conservation Service (SCS), adaptado nesta 
avaliação. Para a propagação e amortecimento das cheias foram considerados os 
métodos da onda cinemática (formação do escoamento superficial) e de Muskingum 
Cunge (para simular a propagação da onda de cheia ao longo dos canais). 
 
O HEC permite a calibração dos modelos adoptados. A calibração foi efectuada a partir 
da simulação dos acontecimentos hidrológicos de 28/12/1961 a 04/01/1962 (cheia de 
Janeiro de 1962) e de 14/12/1989 a 24/12/1989 (cheia de Dezembro de 1989) que são 
aquelas de que se dispõe de dados fidedignos e a que correspondem os caudais de 
ponta de cheia superiores. De acordo com a CPPE (2001), pode-se concluir que o 
modelo de cálculo adoptado pode ser considerado para a simulação de cheias na  
bacia. 
 
Em síntese, pode referir-se que a abordagem efectuada com vista à determinação das 
cheias a considerar nos estudos relativos às barragens que constituem o Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alto Côa assentou na análise estatística das séries de caudais máximos 
anuais registados nas estações hidrométricas de Cidadelhe, Vale Trevo e Ponte da 
Figueira, as quais dominam as bacias hidrográficas praticamente coincidentes com as 
dos locais das barragens de Pero Martins, Massueime e Cabras, respectivamente, e no 
recurso a um método de simulação hidrológica que permitiu calcular as cheias nos locais 
em estudo.  
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FIG. III. 1. 22 – Caudais Médios Diários Classificados (1955/56 – 1998/99) nas Estações 
Hidrométricas da Bacia do Côa 

 
Figura 18 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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No Quadro III.1.11 resumem-se os valores dos caudais de ponta de cheia, para vários 
períodos de retorno, obtidos por aplicação de ambos os métodos. 
 
 

Quadro III. 1. 11 – Caudais de ponta de Cheia para T = 100, 500, 1000 e 5000 anos 

 
Caudal de Ponta (m3/s) 

Análise Estatística Simulação Hidrológica Local de Cálculo 

Distribuição T=100 T=500 T=1000 T=5000 T=100 T=500 T=1000 T=5000 

 Gumbel 1075 1381 1513 1819 

Pearson III 1071 1372 1501 1799 
Barragem de Pero 

Martins (E.H. 
Cidadelhe) 

Log-Pearson III 989 1127 1169 1237 

1930 2977 3177 4019 

Barragem de 
Senhora de 
Monforte  

- - - - - 1454 2312 2491 3075 

Gener. dos 
Extr. 353 585 717 1130 

Barragem de 
Derivação da Rib. 
de  Massueime 
(E.H. Vale do 

Trevo) 
Log-Pearson III 303 370 393 433 

244 408 451 599 

Log-Normal 185 299 360 531 

Gener.dos 
Extr. 172 278 336 515 

Log-Pearson III 195 295 343 466 

Barragem de 
Derivação da 

Ribeira das Cabras 
(E.H. Ponte da 

Figueira 
Pearson III 178 250 282 359 

165 288 322 453 

Barragem de 
Derivação da 

Ribeira da Pega 
- - - - - 50 78 100 137 

Fonte: CPPE, 2001. 

 
 
Da análise dos valores apresentados verifica-se que: 
 

• Na secção de Pero Martins, os caudais determinados a partir do método de 
simulação hidrológica são aproximadamente o dobro dos determinados por 
análise estatística; 
 

• Nas secções de Massueime e Cabras, os caudais determinados a partir do 
método de simulação hidrológica referentes aos períodos de retorno mais 
elevados encontram-se entre os valores máximos e mínimos obtidos a partir de 
análise estatística. 

 
 
De acordo com a CPPE (2001) e dadas as dúvidas e incorrecções associadas a cada um 
dos métodos, não é possível ajuizar com rigor qual o mais fidedigno ou credível, razão 
pela qual, e de forma conservativa, se admitiram os resultados obtidos pelo método da 
simulação hidrológica. 
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O Quadro III.1.12 refere-se a caudais de ponta de cheia por períodos de retorno entre 5 e 
5000 anos, obtidos por simulação hidrológica, e tendo em atenção os seguintes três 
cenários: 
 
 

• Cenário (a) – bacia em regime natural; 
 
 

• Cenário (b) – consideração do efeito de amortecimento de cheias na albufeira 
da barragem, já construída, do Sabugal; 
 
 

• Cenário (c) – consideração dos efeitos de amortecimento nas albufeiras das 
barragens do Sabugal e Senhora de Monforte, esta ainda não construída, na 
cheia afluente à albufeira de Pero Martins. 

 
 

Quadro III. 1. 12 – Caudais de Ponta de Cheia para Diversos Cenários 

 
Caudal de Ponta de Cheia (m3/s) 

Barragem 
T=5 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 T=1000 T=5000 

          
(a) 565 866 1177 1715 1930 2977 3177 4019 

(b) 453 694 957 1382 1580 2508 2762 3446 Pero Martins 

(c) - - - - - 2337 2479 2849 

(a) 416 665 879 1295 1454 2312 2491 3075 
Sr.ª Monforte 

(b) 309 490 660 993 1131 1848 1996 2483 

Deriv. Rib.ª Massueime 72 106 146 204 244 408 451 599 

Deriv. Rib.ª Cabras 47 70 108 146 165 288 322 453 

Deriv. Rib.ª Pega 18 24 31 44 50 78 100 137 
(a) – Regime natural; 
(b) – com amortecimento no Sabugal; 
(c) – com amortecimento no Sabugal e Senhora de Monforte. 
Fonte: CPPE, 2001. 
 
 
Nas FIG. III.1.23 e III.1.24 apresentam-se os hidrogramas de cheia, para vários períodos 
de retorno e diversos cenários de afluência, respectivamente afluentes, às secções das 
barragens de Senhora de Monforte e Pero Martins. 
 
Os caudais de ponta de cheia, para o cenário de maior amortecimento nas albufeiras a 
montante, e para o período de retorno de 5000 anos, ascendem, respectivamente, nas 
secções de Senhora de Monforte e Pero Martins a cerca de 2500 m3/s e 2850 m3/s. 
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FIG. III. 1. 23 – Cheias para Vários Períodos de Retorno – Rio Côa na Secção da Barragem 
de Senhora de Monforte 

 
Figura 46 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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FIG. III. 1. 24 – Cheias para Vários Períodos de Retorno – Rio Côa na Secção da Barragem 
de Pero Martins 

 
Figura 47 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 
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5.3.6 Sedimentologia 

No âmbito dos estudos desenvolvidos, a estimativa da erosão na bacia hidrográfica do rio 
Côa foi efectuada recorrendo ao método de Fournier e à Equação Universal de Perda de 
Solo (CPPE, 2001). 
 
No Método de Fournier, empírico, a erosão é estimada com base no relevo da bacia e 
distribuição das precipitações. Para os cálculos foram consideradas as precipitações 
ocorridas no período 1960/61 a 1990/91. Os resultados obtidos apresentam-se no 
Quadro III.1.13. 
 
 

Quadro III. 1. 13 – Erosão (t/(km2.ano)) nas Bacias Hidrográficas de Senhora de Monforte, 
Pero Martins e Côa, de acordo com o método de Fournier 

 

Bacia Hidrográfica Área Total 
(km2) 

Altura Média 
(m) 

Precipitação 
Média Anual 

(mm) 

Precipitação 
Média Mensal 

(mm) 

Erosão 
(t/(km2.ano)) 

Senhora de Monforte 1137 363 800 108 297 

Pero Martins 1739 513 700 95 243 

Côa 2515 583 700 95 230 
Fonte: CPPE, 2001. 
 
 
A determinação dos valores de erosão pela Equação Universal de Perda de Solo exige 
um cálculo muito trabalhoso e detalhado. Para a avaliação da perda do solo (t/km2.ano) 
torna-se necessário estimar o factor de erosividade da precipitação, o factor de 
erodibilidade do solo, o factor comprimento da encosta, o factor inclinação da encosta, o 
factor de cobertura e práticas culturais e o factor de práticas de conservação.  
 
Os cálculos foram efectuados com base nos valores de precipitação da região e 
correlacionados com factores de erodibilidade, dados da Carta de Solos do Atlas do 
Ambiente (para a definição dos factores de erodibilidade dos solos), modelo digital do 
terreno da bacia do rio Côa (que permitiu caracterizar os factores de comprimento e 
inclinação da encosta) e dados das Cartas CORINE – Land Cover (para a caracterização 
do factor cobertura do solo e práticas culturais). 
 
Na FIG. III.1.25 apresenta-se a carta de erosão média na bacia, obtida de acordo com a 
avaliação efectuada e adaptada de CPPE (2001), resultado de análise com discretização 
por células de 25 x 25 m. 
 
No Quadro III.1.14 apresenta-se a erosão média na bacia nas secções de  
interesse. 
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Quadro III. 1. 14 – Erosão Média na Bacia nas Secções de Interesse (retirado da CPPE, 2001) 

 

Bacia Hidrográfica Área Total (km2) Erosão Média (t/km2.ano)) 

Sabugal 131 593 

Senhora de Monforte 1137 338 

Pero Martins 1739 346 

Contra-embalse 1763 344 

Côa 2515 354 

Derivação da Ribeira de Massueime 398 377 

Derivação da Ribeira das Cabras  264 209 

 
 
Comparando os valores do quadro anterior com os obtidos a partir do método de Fournier 
(Quadro III.1.13), verifica-se que para a bacia total do Côa e para a bacia de Pero 
Martins, os mesmos são superiores em cerca de 30%, e para a bacia de Senhora de 
Monforte, em cerca de 10%. 
 
Os sedimentos que são transportados até às albufeiras através da rede hidrográfica, 
apenas representam uma parte do material erodido, havendo uma quantidade 
significativa de material que fica depositado em depressões do terreno. Esta parcela é 
designada por produção de sedimentos (PS). 
 
A produção de sedimentos é obtida a partir do produto da erosão da bacia por um 
coeficiente (CPS). Este coeficiente depende de muitos factores de carácter geomorfológico 
e ambiental, tais como, a natureza, extensão e situação das áreas fonte dos sedimentos, 
a pendente dessas áreas, as características da rede hidrográfica e o coberto vegetal. 
Entre estes factores, a área da bacia é factor dominante. 
 
O coeficiente Cps pode ser estimado a partir de equações empíricas ou com base em 
medições e estudos realizados nas próprias bacias ou em bacias com características 
semelhantes. 
 
Tendo em conta o disposto no “Estudo Sedimentológico e do Assoreamento da Albufeira 
de Foz-Côa” e noutros, considerou-se de forma conservativa, um coeficiente de produção 
de sedimentos constante para toda a bacia do Côa igual a 15%.  
 
No Quadro III.1.15 apresentam-se os resultados, nas secções de interesse, em termos de 
produção de sedimentos, obtidos a partir do produto da erosão específica pelo coeficiente 
de produção de sedimentos. 
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FIG. III. 1. 25 – Carta de Erosão da Bacia Hidrográfica do Rio Côa 

 
Figura 55 dos “Estudos Hidrológicos” do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, CPPE, 2001 

 





  
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 97

 
 

Quadro III. 1. 15 – Produção de Sedimentos nas Secções de Interesse  

 
Produção de Sedimentos 

Bacia Hidrográfica Área Total  
(km2) (t/(km2.ano)) (t/ano) 

Sabugal 131 89 11659 

Senhora de Monforte 1137 51 57987 

Pero Martins 1739 52 90428 

Contra-embalse 1763 52 91676 

Côa 2515 53 133295 

Derivação do Rio Massueime 398 57 22686 

Derivação da Ribeira das Cabras  264 31 8184 
Fonte: CPPE, 2001. 

 
 
No Quadro III.1.16 apresenta-se a retenção média anual de sedimentos, ao fim de 50 
anos e ao fim de 100 anos respectivamente, nas albufeiras do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alto Côa, e para os seguintes cenários: 
 
 
Ø Pero Martins 

 
i –  rio Côa em regime natural; 
ii –  existência da barragem do Sabugal no rio Côa; 
iii – existência das barragens do Sabugal e Sra. de Monforte no rio Côa; 
iv – existência das barragens do Sabugal e Sra. do Monforte no rio Côa e 

Derivação na ribeira das Cabras. 
 
 
Ø Contra-embalse de Pero Martins 

 
i –  existência das barragens do Sabugal e Pero Martins, no rio Côa; 
ii –  existência das barragens do Sabugal, Sra. de Monforte e Pero Martins, no rio 

Côa; 
iii – existência das barragens do Sabugal, Sra. de Monforte e Pero Martins, no rio 

Côa e Derivação na ribeira das Cabras. 
 
 
Nas estimativas admitiu-se um peso específico do material submerso de 1,3 t/m3. 
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Quadro III. 1. 16 – Retenção de Sedimentos nas albufeiras do Aproveitamento Hidroeléctrico 
do Alto Côa 

 
Retenção média 

anual 
Retenção ao fim de  

50 anos 
Retenção ao fim de  

100 anos Barragem 
(t) (hm3) (hm3) (%)  

Vol.Alb. (NPA) 
(hm3) (%)  

Vol.Alb. (NPA) 
 

Sabugal 11447 0,088 0,440 0,38 0,881 0,76 

i 56191 0,043 2,161 0,81 4,322 1,62 Senhora de 
Monforte ii 45063 0,035 1,733 0,65 3,466 1,30 

i 88021 0,068 3,385 0,88 6,771 1,76 

ii 76743 0,059 2,952 0,77 5,903 1,54 

iii 32778 0,025 1,261 0,33 2,521 0,66 
Pero Martins 

iv 31915 0,025 1,228 0,32 2,455 0,64 

i 1793 0,0014 0,069 0,53 0,138 1,06 

ii 1068 0,0008 0,041 0,32 0,082 0,64 Contra-embalse 

iii 1053 0,0008 0,041 0,32 0,081 0,64 

Deriv. Rio Massueime 19060 0,0147 0,733 9,16 1,466 18,32 

Deriv. Ribeira Cabras 902 0,0007 0,035 17,50 0,069 35,00 
Fonte: CPPE, 2001. 
 
 
Dada a grandeza das capacidades das futuras albufeiras, e para um período de vida útil 
de 100 anos, pode inferir-se que: 
 

- Nas barragens de Senhora de Monforte, Pero Martins e Contra-embalse, não 
deverá haver, muito provavelmente, problemas devido ao assoreamento das 
respectivas albufeiras. 

 
 

- Nas derivações do rio Massueime e ribeira das Cabras os assoreamentos das 
respectivas albufeiras podem atingir valores significativos (18% e 35%, 
respectivamente). Estes valores são apenas indicativos, e verifica-se o risco de, na 
realidade, poderem ainda ser superiores, razão pela qual, para as fases posteriores 
dos estudos, se deverão levar a cabo um conjunto de medições do transporte 
sólido e estudos mais aprofundados de sedimentologia na bacia. 
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6. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.1 Metodologia Geral 

O estudo dos Sistemas Ecológicos no Alto Côa desenvolveu-se a partir da organização e 
síntese da informação disponível e dos estabelecimento das referências gerais sobre os 
ecossistemas e habitats terrestres e aquáticos da área em análise.  
 
Essa síntese foi integrada num conjunto regional mais amplo interpretando a sua 
importância relativa. 
 
O estudo desenvolveu-se com o aprofundamento de análise dos habitats da área, através 
dos trabalhos de campo que complementaram a bibliografia disponível. 
 
A área em estudo definiu-se assim como aquela que é directa ou indirectamente afectada 
pelos diferentes componentes do projecto, estabelecendo sempre as relações 
convenientes de inter-relação regional e nacional. 
 
A área directamente afectada é definida como o sector intermédio/alto do vale do rio Côa, 
a parte jusante do seu afluente, ribeira de Massueime e a parte central do seu afluente, 
ribeira das Cabras. 
 
Em termos gerais, o faseamento metodológico utilizado pelos diversos especialistas na 
realização dos trabalhos de caracterização dos Sistemas Ecológicos é a seguinte: 
 

- Recolha de todos os elementos disponíveis sobre a flora, a vegetação e as 
comunidades da fauna aquática e terrestre na área em causa, bibliográficos, 
cartográficos e outros, tratando e sistematizando a informação existente; 

 

- Desenvolvimento da situação de referência nos domínios da flora, fauna e 
habitats naturais para a área em estudo, integrando as contribuições das 
equipas de investigação; 

 

- Delimitação das fitocenoses e sua caracterização; 

 

- Identificação de áreas ecologicamente sensíveis (nidificação de espécies 
animais prioritárias para a conservação, local da postura e áreas de alevinagem 
da ictiofauna autóctone, habitats de ocorrência de espécies animais e vegetais  
prioritárias, etc.). 

 

- Avaliação do grau de sensibilidade dos sistemas ecológicos em presença e da 
respectiva capacidade de utilização. 
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Os critérios de definição do ordenamento biofísico e da hierarquização dos valores 
ecológicos em presença para avaliação dos impactes do empreendimento sobre eles, 
são os seguintes: 
 

i)  Identificação das unidades de habitats em descritores correspondentes à escala 
1:25 000, com recurso à cartografia de base naquela escala, fotografia aérea  
recente (escala 1: 15 000) e reconhecimento de campo; 

 
ii) Identificação estatutária, elenco de disposições legais e regulamentares 

aplicáveis em cada caso e delimitação das áreas naturais protegidas ou 
classificadas (Áreas incluídas no Sistema Nacional de Áreas Protegidas e na 
Rede Natura 2000, Biótopos CORINE, Lista Nacional de Sítios da  
Directiva 92/43/CEE, Árvores e Maciços Classificados, Perímetros Florestais e 
Matas Nacionais, Reservas e Áreas Concessionadas de Caça e Pesca, 
Reservas de Recreio, Áreas Naturais de Interesse Concelhio, etc.), existentes 
ou propostas, com recurso aos elementos legislativos e bibliográficos 
disponíveis; 

 
iii) Elaboração de uma base de dados com descrição e qualificação por espécie 

(na perspectiva dos “livros vermelhos”, do direito convencional, comunitário e 
nacional, do carácter endémico, das perspectivas das singularidades regionais 
ou locais, dos usos recreativos, cinegéticos, haliêuticos e outros, etc., bem 
como da situação populacional e fenologia locais (1) das comunidades da flora e 
da fauna de vertebrados (peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos), 
ocorrentes ou potenciais, em relação com os respectivos habitats, com recurso 
a bases de dados próprias, elementos bibliográficos disponíveis e estudos de 
campo dirigidos apenas para as áreas e espécies mais sensíveis (2); 

 
iv) Identificação e caracterização dos eventuais corredores ecológicos englobados 

na  região em estudo, bem como da sua hierarquia em termos de interesses e 
fluxos (locais, regionais, nacionais e internacionais) (3); 

 
v) Avaliação comparada da sensibilidade ecológica dos habitats com base na 

diversidade, nas riquezas, no estado de regressão das comunidades, na 
tipologia das ameaças e nos estatutos de protecção existentes propostos ou 
potenciais para cada uma das alternativas em estudo. 

 
vi) Propostas de medidas gerais de valorização ou minimização de impactes, de 

forma a fazer a avaliação final das alternativas com a sua implementação. 

                                                 
 
(1) – Com indicação da condição reprodutora e do estatuto e períodos de presença para as espécies da fauna. 
(2) –  Inclui-se no âmbito da fauna de vertebrados: 

- Levantamentos por transeptos das espécies presentes ao longo dos diferentes ciclos fenológicos; 
- Reconhecimento, localização e caracterização dos habitats  fluviais; 
- Reconhecimento e localização de ninhos de avifauna; 
- Inquéritos locais a agricultores, caçadores e pescadores sobre as espécies da fauna de vertebrados 

presentes e locais preferenciais de exploração para as espécies  cinegéticas e haliêuticas. 
(3) –  Com recurso aos inquéritos, trabalho de campo e recolhas bibliográficas antes referidas. 
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As diversas áreas de estudo dos sistemas ecológicos exigiram uma articulação adequada 
entre as equipas, conjugando investigações detalhadas, que pelas suas especializações 
são naturalmente parcelares, com uma avaliação global que permite uma integração dos 
diferentes estudos. 
 
Assim, as avaliações globais que se desenvolveram segundo a metodologia já exposta, 
partiram de estudos sectoriais especializados de flora e vegetação, fauna terrestre, 
ecossistemas aquáticos e avifauna, cujas metodologias específicas se apresentam nos 
respectivos pontos e onde predominam os trabalhos de campo. 
 
Com base nos trabalhos desenvolvidos, que foram devidamente cartografados por 
habitats e referenciados como Unidades Ecológicas Homogéneas, é feita a avaliação 
integrada dos sistemas ecológicos, apresentando-os sob a forma gráfica em termos da 
classificação de habitats a nível nacional de acordo com a da  
Directiva 92/43/CEE, e a nível local/regional de acordo com os seus valores florístico e 
fitocenótico, grau de equilíbrio da vegetação e valor faunístico. 
 
A sobreposição desta cartografia com a ocupação prevista para as albufeiras garante 
uma avaliação de impactes qualitativos e quantitativos, podendo comparar-se também as 
alternativas de projecto. 
 
Estruturalmente, este ponto relativo aos Sistemas Ecológicos, apresenta em  
primeiro lugar, um enquadramento ecológico regional com referência às características 
das Áreas de Conservação da Natureza e aos Habitats ocorrentes, segundo a  
Directiva 92/43/CEE.  
 
Seguem-se os estudos a nível local relativos à flora, vegetação e fauna. 
 
Por último, é feita uma avaliação integrada dos habitats, com base num sistema 
cartográfico de referência sobre o qual se procede à cartografia e valorização dos valores 
florísticos e fitocenóticos, faunísticos e do grau de equilíbrio, de acordo com os 
levantamentos locais, que são depois comparados com a classificação dos Habitats 
segundo a Directiva 92/43/CEE. 
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6.2 Enquadramento Ecológico 

A área em estudo, correspondente à bacia do rio Côa, desde o seu sector montante, 
próximo de Almeida, até à foz no rio Douro, e que se encontra inserida na região natural 
do Nordeste Transmontano. Esta região natural inclui Trás-os-Montes e a Beira 
Transmontana (onde se situa a bacia do rio Côa), constituindo uma unidade de 
características perfeitamente individualizadas no contexto nacional e mesmo ibérico. 
 
A área em estudo, localiza-se num vasto planalto estepário localizado entre a Cordilheira 
Central, a Sul e o rio Douro, a Norte, correspondendo a terrenos da Meseta Ibérica (era 
Primária), a qual perde a sua rigidez para Ocidente do rio Côa. 
 
A sua estrutura geomorfológica é o principal factor de diferenciação ecológica. Trata-se 
de um planalto, a uma altura média de 600 – 800 m, circundado por possantes relevos 
tectónicos a Norte, Sul e Oeste que formam uma barreira e o isolam eficazmente dos 
ventos húmidos vindos do litoral e determinam a ocorrência de um clima de 
características continentais. 
 
Este planalto apesar de se prolongar para Leste em território espanhol, diferencia-se no 
lado português, apresentando-se fortemente entalhado pelos vales dos rios Douro, 
Sabor, Tua e Côa e envolvido por montanhas residuais que contrastam com a 
peneplanície espanhola adjacente, que apresenta grande regularidade morfológica e está 
em grande parte coberta por formações sedimentares do Terciário. 
 
Dois acidentes geomorfológicos de grande força marcam a área geográfica onde está 
inserido o projecto do Alto Côa. O primeiro, mais abrangente e com maior expressão na 
ecologia local- o rio Douro -, e o segundo, com menor representatividade biológica, 
condicionando no entanto, os factores climáticos- Serra da Marofa. 
 
Relativamente à geolitologia, o xisto e o granito  constituem as formações rochosas de 
maior expressão na bacia hidrográfica do Côa gerando paisagens completamente 
diversas. As zonas de xisto são monocromáticas e de grande homogeneidade, enquanto 
que o granito imprime maior vigor e diversidade ao território a que dá origem. Nas 
margens do Côa, principalmente na esquerda surgem as penedias xistosas, em 
sobreposição de camadas de xisto muito compactado e duro. 
 
Nas zonas próximas dos vales do Douro e Côa, a topografia é acidentada, evidenciando 
uma sucessão de grandes serras arredondadas – nas terras xistentas –, ou de morfologia 
irregular e muitas vezes encimadas por cristas rochosas – nas zonas graníticas –, 
separadas por vales profundos de largura variável. As zonas de transição entre o xisto e 
o granito, coincidem, algumas vezes, com o vale de cursos de água, como é o caso do 
vale do Côa. O ponto mais alto é atingido na Serra da Marofa (977 m), destacando-se 
este maciço montanhoso do planalto circundante. 
 
A evolução dos sistemas geolitomorfológicos originou a formação de Cambissolos, e em 
menor escala de Luvissolos e  Litossolos, de aptidão dominantemente florestal. Ocorrem 
apenas pontualmente algumas pequenas áreas de aluviões associadas aos cursos de 
água. 



  
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 103

 
Em termos climáticos, apesar da região apresentar um clima do tipo continental, podem 
distinguir-se na área em estudo dois gradientes, um Oeste – Este e outro altitudinal, os 
quais originam diferenciações no clima local. 
 
Em termos de disponibilidade hídrica regista-se um aumento de Este para Oeste, devido 
a uma maior proximidade com o Atlântico e dos contrafortes serranos, quer ao domínio 
do granito que se traduz numa maior capacidade de infiltração da água. Assim de Este 
para Oeste, regista-se uma maior diversidade nos sistemas agrícolas, nomeadamente 
nos pomares, e de formações mais exigentes em humidade como o pinheiro bravo e o 
eucalipto. A Leste, e reflexo de condições de maior secura, regista-se um domínio das 
culturas arvenses de sequeiro e de pastagens intensivas. 
 
O gradiente altitudinal origina duas sub-regiões muito características: a Terra-Quente e a 
Terra-Fria. Estas duas sub-regiões são facilmente identificáveis através da paisagem, das 
alterações que se vão operando na mesma, das actividades agrícolas e florestais, bem 
como através do coberto natural e topografia. 
 
A Terra-Quente, corresponde aos vales e encostas abrigadas do Douro, prolongando-se 
para o interior ao longo do vale do Côa, apresentando Verões ardentes e secos e 
Invernos moderados. A ecologia da Terra-Quente é tipicamente mediterrânica onde 
mendram culturas como a vinha, a oliveira, a amendoeira e mesmo os citrinos. 
 
A Terra-Fria constitui um planalto de cerca de 700m de altitude média, no qual se elevam 
serranias de modesta envergadura como é o caso da Serra da Marofa. Os Invernos são 
longos e rigorosos, identificáveis sobretudo pelo carvalho negral e pelo castanheiro. Na 
paisagem da Terra-Fria as culturas de sequeiro pontuam na paisagem e as árvores 
rareiam.  
 
Em termos ecológicos a Serra da Marofa apresenta condições favoráveis a uma maior 
diversidade de culturas e a um uso mais florestal, uma vez que este território apresenta 
uma ligeira influência atlântica, contrastando com a continentalidade da Terra-Fria, e o 
ambiente mediterrânico da Terra-Quente. 
 
Outro aspecto marcante na paisagem desta área é a ocupação humana. Esta ocupação 
acentuou-se a partir do Séc. XVII, com a expansão da cultura da vinha nas zonas mais 
quentes e secas. Nas áreas mais frias e húmidas diversificou-se a agricultura, tornando-
se intensiva. Desta forma, a vinha e igualmente o olival e o amendoal foram 
gradualmente substituindo o manto vegetal primitivo. A esta estrutura de uso da 
paisagem alia-se um povoamento pouco denso e tendencialmente concentrado, que 
permitiu a manutenção de extractos de paisagem naturais e semi-naturais. 
 
Na área de influência do projecto do Alto Côa são distinguíveis seis zonas fito-climáticas, 
incluídas nos níveis basal, submontano e montano como ilustrado na FIG. III.1.27. 
 
Em termos regionais, o vale do Côa, onde se encontra inserido o projecto, apresenta 
condições predominantemente mesomediterrâneas, apesar de num pequeno troço já 
muito perturbado em termos naturais, na parte final do rio, se poder atingir condições 
termomediterrâneas. Estas condições termomediterrâneas são únicas a Norte do rio 
Guadiana, assumindo contudo a expressão máxima no Douro Superior, onde se insere o 
vale do rio Sabor (FIG. III.1.26). 
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Em termos de flora e vegetação, toda a região natural do Nordeste Transmontano, 
apresenta uma grande diversidade de espécies e formações vegetais, algumas de 
características peculiares no contexto nacional.  
 
A flora de maior interesse está associada às linhas de água torrenciais e aos habitats 
xerofílicos nas cotas mais baixas dos vales. Os carvalhais com predomínio do carvalho 
negral encontram-se preferencialmente dispersos no topo das superfícies planálticas, 
subsistindo como bosques isolados. 
 
Os sardoais, com predomínio da azinheira, encontram-se adaptados a condições de 
maior secura do que o carvalhal, ocorrendo preferencialmente nas zonas mais abrigadas, 
a menores altitudes, onde a agricultura não se conseguiu instalar ou já foi abandonada. 
Nas margens dos rios e ribeiros desta região dominam comunidades onde pontificam os 
amieiros, freixos, choupos e borrazeiras. 
 
As comunidades arbustivas, que constituem normalmente a primeira etapa de regressão 
dos bosques climácicos são os giestais, que se encontram um pouco por todo o lado. 
Nas zonas de maior altitude ocorre a giesta piorneira e nas zonas de menor altitude a 
giesta das vassouras e a giesta negral. Nos giestais mais degradados também pode 
ocorrer a giesta de flor branca. 
 
Quanto à fauna, a região do Nordeste Transmontano apresenta uma comunidade 
faunística rica, reflexo das condições orográficas, climáticas e de ocupação humana, as 
quais apresentam uma marcada variação ao longo da região. 
 
Cerca de metade das espécies de vertebrados terrestres descritas para Portugal 
Continental ocorrem nesta região, apresentando muitas populações estáveis e de 
dimensões apreciáveis.  
 
Comporta um conjunto de mamíferos interessantes onde se destaca o lobo, com estatuto 
em Portugal “em perigo”. Destaca-se ainda o grupo dos morcegos, onde algumas das 
espécies possuem os efectivos mais elevados a nível nacional. A lontra e a toupeira de 
água também ocorrem na região, habitando preferencialmente nalguns ribeiros e rios de 
montanha. 
 
As aves são o grupo faunístico de maior representatividade nesta região, pela elevada 
diversidade e pela ocorrência de várias espécies ameaçadas, nidificando pelo menos 
cerca de 125 espécies. A águia-real, a cegonha-preta e o falcão-peregrino são exemplo 
das espécies que podem ocorrer no Nordeste Transmontano. O vale do Côa encontra-se 
classificada como Zona de Protecção Especial para a avifauna, sendo essencialmente 
constituída por uma vasta área de habitats rupícolas, ocorrentes em afloramentos 
rochosos e escarpas. 
 
Relativamente aos anfíbios e répteis, ocorre um elevado número de espécies do total 
presente em Portugal e na Península Ibérica, destacando-se o lagarto-de-água que 
habita em alguns rios e ribeiros desta região. 
 
Relativamente à comunidade piscícola, a truta-de-rio, que surge nalguns cursos de água, 
é uma das espécies ocorrentes de maior importância na região do Nordeste 
Transmontano. 
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FIG. III. 1. 26 – Carta Fito-Edafo-Climática 
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6.3 Áreas de Conservação da Natureza 

A área em estudo encontra-se enquadrada numa rede ecológica que inclui algumas 
áreas de conservação da natureza, interligadas segundo uma orientação Norte – Sul com 
base nos cursos de água afluentes do rio Douro (FIG. III.1.27). Na região do Nordeste 
Transmontano e mais concretamente na envolvente mais próxima ao projecto estão 
referenciados os seguintes tipos de áreas de conservação da natureza: 
 

• Áreas Protegidas; 
• Rede Natura 2000; 

- Zonas de Protecção Especial para a Avifauna; 
- Sítios da Lista de Sítios 

• Biótopos/CORINE. 
 
Estas áreas encontram-se distribuídas da seguinte forma (FIG.III.1.27): 
 

• Áreas Protegidas: 
-  Parque Natural do Douro Internacional. 

 
 
• Rede Natura 2000 

§ Sítios incluídos na 1ª fase da lista de sítios: 
- Douro Internacional; 
- Rios Sabor e Maçãs. 

 
§ Zona de Protecção Especial: 

- Vale do Côa; 
- Rios Sabor e Maçãs; 
- Douro Internacional. 

 
 
• Biótopos/CORINE 

- Mogadouro; 
- Alto Douro Internacional; 
- Lagoaça; 
- Penedo Durão; 
- Vale da Ribeira de Mós. 

 
No Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.A Áreas de Conservação da Natureza) é 
apresentada uma caracterização sumária destas áreas de conservação da natureza. 
 
O vale do Côa encontra-se classificado como Zona de Protecção Especial (ZPE) para a 
Avifauna, integrada na Rede Natura 2000, sendo uma área muito importante para 
diversas espécies  de aves nidificantes rupícolas pela presença de habitats constituídos 
essencialmente por afloramentos rochosos e escarpas. Para esta Zona de Protecção 
Especial estão referenciadas cerca de 38 espécies de aves nidificantes, entre as quais 19 
pertencem ao Anexo I da Directiva Aves. 
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6.4 Habitats Ocorrentes segundo a Directiva 92/43/CEE 

A Directiva 92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio de 1992 relativa à conservação dos 
habitats naturais e da fauna e flora selvagens, conhecida como “Directiva Habitats” é um 
instrumento legislativo comunitário que define um enquadramento comum para a 
conservação das plantas, dos animais selvagens e dos habitats de interesse comunitário.  
 
Essa Directiva prevê o estabelecimento de uma rede de zonas especiais de conservação, 
designada Natura 2000, destinada à manutenção ou ao restabelecimento, num estado de 
conservação favorável, dos habitats naturais e/ou das populações de espécies animais e 
vegetais de interesse comunitário. 
 
O Anexo I da referida Directiva enumera cerca de 200 tipos e sub-tipos de habitats 
naturais de interesse comunitário, dos quais 46 foram considerados como prioritários, ou 
seja, tipos de habitats em risco de desaparecimento e cuja área de repartição natural se 
encontra maioritariamente incluída no território da União Europeia. 
 
A listagem dos habitats incluída na Directiva e a respectiva classificação em prioritários 
ou não, constitui o principal instrumento legal de referência dos habitats naturais em 
Portugal tendo, no entanto um valor relativo ao nível europeu e em certa medida ao nível 
nacional, dado que a Directiva foi transposta para o direito interno português através da 
publicação do Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de Agosto. 
 
Desses habitats consideram-se como susceptíveis de ocorrerem na zona em estudo os 
seguintes: 
 
3 – HABITATS DE ÁGUA DOCE 
 

31 - Águas Lênticas (paradas) 
 

3150 - lagos eutróficos naturais com vegetação. 
3170 - charcos temporários mediterrânicos (habitat prioritário).  

 
 

32 - Águas Lóticas (correntes de rios e ribeiros) 
 

3270 - vegetação nitrófila anual colonizadora dos sedimentos fluviais secos durante o 
Verão. 
3280 - vegetação de vivazes cespitosas decumbentes de rios mediterrânicos com caudal 
permanente. 
3290 - cursos de água mediterrânicos intermitentes. 

 
 

4 – URZAIS E MATOS DA ZONA TEMPERADA 
 

4020 - matos hidrofílicos (habitat prioritário). 
4030 - matos secos europeus. 
4090 - matos oro-atlânticos. 
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FIG. III. 1. 27 – Áreas de Conservação da Natureza 
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5 – MATOS E MATAGAIS ESCLERÓFITOS 
 

5210 - formações arborescentes. 
5330 - matos termo-mediterrânicos e pré-desérticos. 

 
 
6 – FORMAÇÕES HERBÁCEAS SECAS SEMI-NATURAIS E FÁCIES DE RECUPERAÇÃO 
 

62 - Pastos Semi-Naturais 
 

6220 - formações sub-estépicas de gramíneas e de anuais (habitat prioritário). 
 
 

63 - Florestas Esclerófitas Pastoreadas (Montados) 
 
6310 - pastagens sob coberto (montados). 

 
 
64 - Pradarias Húmidas Semi-Naturais de Ervas Altas  
 

6420 - prados mediterrânicos de ervas altas e juncos. 
 
 

65 - Formações Herbáceas Naturais e Semi-Naturais 
 

6510 - prados mesofílicos de ceifa de baixa altitude.  
 
 
8 – HABITATS RUPÍCOLAS 
 

82 - Encostas rochosas com vegetação casmófitica 
 

8220 - encostas rochosas siliciosas com vegetação casmófitica.  
8230 - rochas siliciosas com vegetação pioneira.  

 
 
9 – MATAS 
 

91 - Matas caducifólias da Europa temperada 
 

91B0 - freixiais termófilos . 
91E0 - amiais (habitat prioritário). 
91F0 - florestas mistas. 

 
 

92 - Matas caducifólias mediterrânicas e submediterrânicas 
 

9200 - folhosas diversas. 
9230 - carvalhais galaico-portugueses. 
9240 -  carvalhais de Quercus faginea . 
92A0 - salgueirais e choupais ribeirinhos. 
92B0 - formações-galeria de ribeiras intermitentes mediterrânicas. 
92D0 - galerias ribeirinhas termomediterrânicas. 

 
 
93 - Matas esclerófilicas mediterrânicas 
 

9330 - matas (sobreirais) de Quercus suber. 
9340 - matas de Quercus rotundifolia.  
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6.5 Flora e Vegetação 

6.5.1 Introdução 

O presente ponto, restrito ao âmbito da flora e da vegetação e, em parte, aos habitats 
constitui uma das disciplinas de avaliação do impacte ambiental do empreendimento 
hidroeléctrico do Alto Côa. 
 
Os estudos de flora e vegetação representam um dos factores em avaliação e  
associam-se de forma bastante estreita com os estudos das comunidades faunísticas, 
dado ambos constituírem elementos para a definição e valoração dos habitats. 
 
Estes estudos apresentaram como principal dificuldade o facto de no Vale do rio Côa os 
dados relativos à flora e à vegetação serem muito escassos. 
 
A avaliação no âmbito deste estudo procurará caracterizar a zona afectada pela acção 
em avaliação e o valor das estruturas em presença, ou seja, será utilizada uma 
metodologia em tudo similar à aplicada para o Estudo de Impacte Ambiental do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, de forma a ser possível estabelecer uma 
comparação entre ambos os projectos. 
 
Neste caso concreto, procurou-se avaliar numa primeira fase as áreas afectadas 
directamente, assim como entender em termos gerais quais as áreas onde o grau de 
probabilidade de ocorrência de valores taxonómicos e/ou fitocenóticos seria mais 
elevado. 
 
Os dados foram obtidos através dos (poucos) dados bibliográficos publicados e 
principalmente através dos reconhecimentos de campo efectuados em 2001 por duas 
equipas de técnicos. 
 
De assinalar que face à tipologia da informação obtida relativa à flora e à vegetação, 
escassa em determinadas zonas e mais detalhada noutras, procurou-se estabelecer uma 
síntese dos dados mais relevantes tendo-se optado sempre pelos dados que inferiam 
situações de maior valor ou sensibilidade, independentemente do respectivo grau de 
fiabilidade.  
 
Efectivamente o objectivo base do trabalho correspondia fundamentalmente a uma 
avaliação do risco de desaparecimento total, ou parcial de elementos florísticos ou 
fitocenóticos considerados únicos ou raros, ou seja, a perda de património natural.  
 
Numa segunda fase, após a caracterização do espaço (através de Unidades Ecológicas 
Homogéneas) e da sua classificação por índices de valor e/ou interesse, foi possível 
traduzir os impactes de forma quantitativa. 
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Como índices de maior interesse para a avaliação do valor e/ou interesse do coberto 
vegetal consideram-se os seguintes : 
 

- valor florístico, correspondendo à probabilidade de ocorrência no tipo de 
habitat referenciado para a unidade cartográfica respectiva, de taxa vegetais 
protegidos, considerados como raros ou no limite da respectiva área de 
dispersão natural; 
 

- valor fitocenótico, correspondendo ao valor local e/ou regional das 
comunidades vegetais ocorrentes na unidade cartográfica em termos 
fitocenóticos e/ou fitossociológicos; 

 
- grau de equilíbrio, que corresponde a um gradiente de maior ou menor 

afastamento relativamente a uma situação de equilíbrio óptimo, ou clímax da 
estação ecológica da unidade cartográfica considerada; 
 

- valor dos habitats, segundo a Directiva 92/43/CEE, onde se procura traduzir o 
interesse dos diferentes habitats identificados de acordo com o valor atribuído a 
nível europeu pela própria Directiva. 

 
 
 
6.5.2 Metodologia 

O desenvolvimento dos trabalhos de caracterização da flora e vegetação no âmbito do  
EIA, realizou-se na generalidade com a metodologia definida em 6.1, tendo-se seguido o 
seguinte faseamento. 
 
 
Fase 1: Recolha bibliográfica relativa à zona em análise (bacia hidrográfica do rio Côa) e 

reconhecimento prévio da zona directamente afectada, de forma a aferir a 
tipologia dos habitats de ocorrência das espécies vegetais referenciadas. 
 
Numa fase mais avançada foram realizados levantamentos de campo, em que 
se procedeu à recolha de exemplares para posterior identificação e inventariação 
das manchas de vegetação existentes nos pontos de amostragem. Para a 
recolha de espécimes foi também utilizado o método de volta no campo. 
 
Foi indicada a totalidade dos taxa vegetais referenciados na bibliografia, 
incluindo mesmo entidades taxonómicas duvidosas. Na identificação dos 
exemplares herborizados, recorreu-se às obras de COUTINHO (1939), SAMPAIO 
(1947), VALDÉS et al. (1987), FRANCO (1971, 1984), FRANCO  (1982), FRANCO 
et al. ( 1994), TUTIN et al. (1978-1992). Para a ordenação do elenco florístico 
recorreu-se à obra TUTIN et al. (1978-1992). 
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No tocante às fitocenoses, a análise bibliográfica reportou-se às unidades 
fitossociológicas e comunidades diversas, sendo indicadas não só as 
referenciadas para a região como as passíveis de nela ocorrerem. 
 
O método utilizado no trabalho de campo e no tratamento fitossociológico foi o 
da escola sigmatista de Zurique-Montepellier, proposto e desenvolvido por 
BRAUN-BLANQUET em 1932, seguido por TUXEN e posteriormente modificado 
por  GÉHU & RIVAS-MARTINEZ. 
 
As herborizações foram realizadas entre Abril e Julho de 2001, coincidindo com 
a Primavera e o Verão, sendo o período mais favorável à realização de estudos 
desta natureza, uma vez que nesta época a maior parte das espécies estão num 
estado de desenvolvimento óptimo para a sua identificação. 

 
 
 
Fase 2: Caracterização fitogeoclimática da zona em estudo de forma a estabelecer a 

vegetação natural potencial, caracterização da região e de toda a envolvente de 
interesse para o estudo. 

 
 
 
Fase 3: Identificação de unidades cartográficas homogéneas (UCH), utilizando 

ortofotomapas de 1997, corrigidas por interpretação estereoscópica de 
fotografias aéreas de 1995, à escala aproximada 1: 15 000. 

 
 
 
Fase 4: Análise de campo de confirmação da foto-interpretação e definição dos tipos de 

vegetação associados a cada uma das unidades cartográficas homogéneas. 
 
 
 
Fase 5: Cartografia detalhada de área em estudo. Classificação do valor dos habitats por 

zonas homogéneas. 
 
 
 
Fase 6:  Levantamento de campo detalhado dos habitats de maior sensibilidade por 

equipa independente, para confirmação florística dos habitats mais valiosos e 
espécies mais ameaçadas com rectificação cartográfica de habitats. 

 
 
 
Fase 7: Classificação final do valor dos habitats e avaliação de impactes para as duas 

alternativas de projecto. 
 



  
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 115

 
 
6.5.3 Flora  

6.5.3.1 Análise Bioclimática e Biogeográfica 

A bioclimatologia, é uma ciência que associa os parâmetros climáticos à distribuição das 
espécies no globo terrestre.  A partir do estudo bioclimático é possível predizer qual o  
tipo de formações vegetais que tenderão a ocorrer em determinada área, e definir quais 
as condições climáticas a que estão sujeitas. 
 
Para esta análise foram utilizados os dados meteorológicos das estações de Vila Nova de 
Foz Côa, Figueira de Castelo Rodrigo e de Santa Comba da Vilariça, para uma normal 
climática de 30 anos para as duas primeiras, 1931 - 1960 e 1951 - 1980, respectivamente 
e de 25 anos para a terceira, 1936 – 1960. Estas estações são as que se encontram mais 
próximas da área, permitindo desta forma fazer uma análise geral do bioclima da área. 
 
A caracterização bioclimática de uma região pressupõe o cálculo de diversos índices e 
para esta situação concreta foram determinados os seguinte índices: (ver formulas no 
Anexo 3 – Sistemas Ecológicos – 3.B – Índices Ombrotérmicos): 
 

• Índice de Continentalidade; 

• Índice de Termicidade; 

• Índice de Termicidade Compensada. 
 
Com base nos dados meteorológicos recolhidos nas estações anteriormente referidas, 
elaboraram-se ainda os respectivos Diagramas Ombrotérmicos (FIG. III.1.28). 
 
Conclui-se que o clima da região é acentuadamente mediterrânico, existindo para cada 
uma das estações pelo menos três meses em que os valores de temperatura são 
claramente superiores aos da precipitação para o mesmo período (meses secos) –  
FIG. III.1.28. 
 
No que respeita aos índices de termicidade, as estações correspondem ao andar 
mesomediterrâneo, embora a estação de Sta. Comba da Vilariça se inclua no andar 
mesomediterrâneo inferior (Itc = 307) e as estações de Figueira Castelo Rodrigo  
(Itc = 217) e Vila Nova de Foz Côa (Itc = 270) se incluam no andar mesomediterrâneo 
superior.  
 
Os valores de precipitação são também muito baixos não ultrapassando em nenhuma 
das situações os 600 mm anuais. Desta forma pode-se facilmente inferir que a vegetação 
característica desta área está sujeita a longos períodos de estio. Para suportar estas 
condições ecológicas deverá possuir sistemas adaptativos para suportar o elevado 
período de secura. 
 
O carácter continental do clima possui também alguma representatividade, uma vez que 
os valores de Ic encontrados traduzem um tipo oceânico de carácter semicontinental. O 
valor para o local de estudo será por certo ainda mais acentuado, já que o vale do rio Côa 
é muito encaixado e as amplitudes térmicas tendem a ser mais elevadas em locais com 
estas condições orográficas. 



  
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 

Setembro de 2002 

III - 116

 
 
6.5.3.2 Enquadramento Corológico 

A noção de biogeografia está associada à forma como os seres vivos se distribuem na 
superfície terrestre.  Segundo COSTA et al., (1999) é uma ciência que relaciona o meio 
físico com  o biológico, utilizando para tal fim a informação recolhida da corologia vegetal, 
geologia, bioclimatologia e fitossociologia. 
 
A biogeografia estuda a distribuição espacial da vegetação recorrendo a uma 
hierarquização das diferentes unidades biogeográficas. Segundo Rivas-Martínez (1985), 
as hierarquias biogeográficas (reino, região, província e sector) são territórios de áreas 
contínuas, que incluem o relevo e o substrato geológico que possam existir no seu 
perímetro.  
 
Por vezes, as regiões sofrem intrusões das vizinhas, nomeadamente quando as 
condições se alteram bruscamente, como é o caso de certas regiões montanhosas. Este 
facto verifica-se na área onde se efectuou o estudo, que se situa na  transição entre duas 
províncias e dois sectores distintos. 
 
O vale do rio Côa é uma área muito diferenciada relativamente à envolvente,  
verificando-se a ocorrência de endemismos característicos de diferentes categorias 
biogeográficas. 
 
A zona em análise (bacia hidrográfica do rio Côa), inclui-se, em termos corológicos ou 
biogeográficos e segundo Rivas-Martínez (1987), no reino HOLÁRTICO e região 
MEDITERRÂNEA, sub-região MEDITERRÂNEA-OCIDENTAL, super-província 
MEDITERRÂNEO-IBERO-ATLÂNTICA, província MEDITERRÂNEO-IBERO-ATLÂNTICA e  
encontra-se distribuída pelos sectores SALMANTINO e LUSITANO-DURIENSE (superdistrito 
da TERRA QUENTE).(FIG.III.1.29).  
 
Inserida no reino HOLÁRTICO, a região MEDITERRÂNEA, apresenta um clima onde as 
chuvas são pouco frequentes no Verão, sendo os valores de temperatura inferiores aos 
da precipitação, coincidindo com os meses  mais quentes ano. 
 
Como espécies características territoriais salientam-se as quercíneas Quercus 
rotundifolia Lam. que ocupam grande parte da área, esta planta assumindo porte 
arbustivo nas encostas mais declivosas do vale do rio, e a Quercus suber L. em 
pequenas áreas em que os declives são menos pronunciados e com uma certa 
compensação hídrica ao nível do substrato pedológico.  
 
Descendo hierarquicamente para a categoria de Superprovíncia, a zona em análise está 
inserida na MEDITERRÂNEO-IBERO-ATLÂNTICA,  que ocupa grande parte do Nordeste de 
Portugal, caracterizada palas: Agrostis pourretii em relvados, Genista falcata no 
subcoberto dos carvalhais, Clematis campaniflora como fanerótita escandente associada 
às formações arbóreas e arbustivas ripárias, Thymus mastichina predominantemente em 
sítios secos e pedregosos sujeitos aos processos erosivos em solos muito pobres. 
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FIG. III. 1. 28 – Diagramas Ombrotérmicos para as Estações Meteorológicas de Vila Nova de 
Foz Côa, Figueira Castelo Rodrigo (1931-60 e 1951-80) e Santa Comba da Vilariça (1936-60) 
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FIG. III. 1. 29 – Carta Biogeográfica 
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Para a província MEDITERRÂNEO-IBERO-ATLÂNTICA, foram observadas espécies 
endémicas desta província como foi o caso de Genista hystrix e ainda os endemismos 
Agrostis truncatula, Digitalis thapsi em sítios pedregosos, Euphorbia broteroi em sítios 
secos e pedregosos, Lupinus hispanicus, em zonas ruderalizadas, Silene coutinhoi 
associada aos giestais que predominam na área e Juniperus oxicedrus nas zonas de 
maiores amplitudes térmicas, geralmente em encostas quentes e secas.  
 
Segundo Costa et al. (1999) nesta província a vegetação climácica é constituída por 
carvalhais: Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae que domina em relação às pequenas 
manchas de Holco mollis-Quercetum pyrenaica, na área os carvalhais referenciados 
pertenciam à primeira associação referida aparecendo sempre em zonas não muito 
acidentadas com profundidade de solo significativa.   
 
Segundo Costa et al. (1998) o sector SALMANTINO, “essencialmente presente em 
Castela-a-Velha, tem pouca expressão em Portugal. Penetra em Portugal a Norte do rio 
Douro, incluiu a maior parte da bacia hidrográfica do rio Fresno desde a foz até à aldeia 
de Constantim,  e ainda o canhão do rio Douro Internacional até um pouco a montante da 
barragem espanhola de Aldeia de Ávila. Reaparece a Sul do rio Douro, na bacia 
hidrográfica do rio Côa, inclui a Serra da Marofa e prolonga-se até às fraldas Norte do 
Sistema Central. É um território de fisiografia planáltica, granítico, de influência ibérica 
(continental), com uma altitude mediana que o coloca na transição entre os andares 
bioclimáticos meso e supramediterrânico de ombroclima seco a sub-húmido inferior”. 
 
As formações vegetais dominantes são o azinhal Genisto hystricis-Quercetum 
rotundifoliae  e o giestal  Lavandulo-Cytisetum multiflori. Nas áreas de maior profundidade 
do solo e em condições de compensação hídrica aparecem os bosques de Quercus 
pyrenaicae-Fraxinetum angustifoliae.  
 
Segundo Costa et al. (1998) o sector LUSITANO-DURIENSE deve a sua unidade florística 
à flora que terá ficado acantonada nos vales do rio Douro e afluentes durante a glaciação 
de Würm, e que posteriormente ocupou cotas progressivamente mais elevadas.  
 
A termicidade dos vales do Douro e afluentes durante a última glaciação é confirmada 
pela presença de espécies termófilas como Cosentinia vellea, Asparagus aphyllus e 
Asparagus albus. Este sector, atendendo à sua extensão, possui uma flora diversa mas 
pobre em endemismos. 
 
Como espécies associadas a este sector, foram referenciadas, Euphorbia oxyphylla, 
Celtis australis, Juniperus oxycedrus e Parietaria lusitanica em locais pedregosos com 
alguma nitrofilia e Quercus faginea subsp. faginea que ocorria frequentemente nos 
sobreirais ou nos azinhais pouco termófilos. 
 
O superdistrito da TERRA-QUENTE, tem como principais peculiaridades a litologia 
dominada por  xistos que em alguns pontos intercalam quartzitos, onde dominam as 
formações rupícolas e o esteval.  
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Nos solos derivados de xistos, surgem os giestais de Lavandulo-Cytisetum multiflori e 
Cytisetum multiflori-retametum sphaerocarpae nos locais de maiores altitudes com 
Cytisus multiflorus, Retama sphaerocarpa, Lavandula sampaioana  e, nas situações mais 
extremas, domina o esteval com presença de Cistus Ladanifer e Euphorbia broteri. 
 
Nesse sector são particularmente abundantes comunidades de solos permanentemente 
encharcados, caso das associações Cicendietum filiformis, Sisymbrello asperae-
Preslietum cervinae, Preslio cervinae-Eryngietum corniculati e Pulicario paludosae-
Agrostietum pourretii. A espécie Isatis platyloba é exclusiva deste sector.  
 
A zona directamente afectada pelo aproveitamento em análise inclui-se na sua quase 
totalidade no sector SALMANTINO, embora a zona de jusante das intervenções se localize 
no sector LUSITANO-DURIENSE (superdistrito da TERRA QUENTE). 
 
No entanto e uma vez que a grande maioria dos dados sobre flora em Portugal se 
reportam ainda à classificação fitogeográfica de Amaral Franco (1973), será essa  
zonagem utilizada como referência. Nesse âmbito a área em análise inclui-se nas 
seguintes zonas fitogeográficas: TERRA-FRIA DURIENSE e TERRA-QUENTE DURIENSE 
(FIG. III.1.30). 
 
 
 
6.5.3.3 Análise comparativa nacional e regional do valor florístico da região 

Em termos relativos constata-se que a zona de enquadramento inclui-se em 50% na 
região fitogeográfica da Terra-Fria Duriense e em 30% na região fitogeográfica da  
Terra-Quente Duriense (Quadro III.1.17). 
 
Tendo por referência uma BASE DE DADOS (4) que incluiu 1 410 taxa de maior interesse 
em Portugal (continente e ilhas atlânticas) constata-se que na zona em estudo se 
encontram referenciados um total de 271 taxa (19,2 % da totalidade). 
 
 

Quadro III. 1. 17 – Análise Comparativa Segundo o Valor Florístico de Acordo com a  
BD-1410/01 

 
 Área 

global em 
Portugal 

Área na 
bacia do 
rio Côa 

N.º de taxa 
legalmente 
protegidos 

N.º de taxa 
a proteger 

N.º de taxa 
referenciados na 

base de dados 

 
Terra-Fria Duriense 6 767 km 2   756 km2 9 91 198 

Terra-Quente Duriense 3 786 km 2 1 257 km 2 18 92 189 

                                                 
 
(4) - Cruz S. (2001), Base de Dados. 
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FIG. III. 1. 30 – Enquadramento Corológico 
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As duas zonas fitogeográficas referidas no contexto nacional (incluindo Madeira e 
Açores) apresentam um número de taxa legalmente protegidos inferior à média (da 
ordem de 38 taxa por zona). 
 
No tocante ao número global de taxa incluídos na base de dados utilizada,  
as zonas fitogeográficas da Terra-Fria Duriense e da Terra-Quente Duriense  
apresentam-se com um número claramente superior à média nacional (da ordem dos  
103 taxa por zona). 
 
Constata-se assim que a zona fitogeográfica da Terra-Quente Duriense em termos de 
interesse florístico regional (neste caso a bacia hidrográfica do rio Côa e portanto  
comparativamente com a zona fitogeográfica da Terra-Fria Duriense) constituiu a região 
com maior número de taxa vegetais legalmente protegidos, no entanto, ambas as zonas 
são equivalentes em termos de taxa a proteger e no quantitativo de taxa referidos na 
base de dados utilizada. 
 
A zona fitogeográfica da Terra-Quente Duriense, de características fortemente 
mediterrânicas, como se constata pela presença de taxa característicos como: Rhamnus 
lycioides subsp. oleoides, Cistus albidus, Pistacia lentiscus, Quercus coccifera, Quercus 
rotundifolia, Euphorbia characias subsp. characias, Ononis natrix subsp. ramosissima, 
Lonicera etrusca, Lonicera implexa, Jasminum fruticans, Phillyrea angustifolia, etc., 
encontra-se envolvida por zonas de cariz submediterrâneo e mesmo atlântico (oro) e 
consequentemente isolada das restantes zonas de cariz  mediterrânico (ver FIG. III.1.26 
– Carta Fito-Edafo-Climática). 
 
Tal situação de isolamento determina uma relativa pobreza florística. No entanto, na 
realidade (juntamente com a zona fitogeográfica da Terra-Fria Duriense) apresenta uma 
diversidade florística bastante elevada, devido: 
 
 

a)  à ocorrência de taxa que embora por vezes muito frequentes na região 
mediterrânea, são em Portugal exclusivos desta zona, caso de  
Prunus mahaleb, Ligustrum vulgare, Thymelaea procumbens, Evonymus 
europaeus, Coronilla minima e Dorycnium pentaphyllum subsp.  
transmontanum; 

 
 
b)  à ocorrência de taxa que são pouco frequentes no resto de Portugal como: 

Cornus sanguinea, Acer monspessulanum, Buxus sempervirens, Securinega 
tinctoria, Genista polyanthus subsp. hystrix e Sorbus latifolia. 
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6.5.3.4 Valores florísticos referenciados na zona fitogeográfica da Terra-Quente 

Duriense 

Na zona fitogeográfica da Terra-Quente Duriense e de acordo com a Base de  
Dados 1410/01, encontram-se referenciados valores florísticos agrupados em: 
 

a) em estações hidro e higrofílicas, geralmente associadas a linhas de água 
permanentes e torrenciais e a zonas lagunares; 

 
b) em estações xerofílicas geralmente associadas a encostas declivosas e 

afloramentos rochosos; 
 

c) em estações mesofílicas ou não determinadas. 
 
 
Estes valores e seu estatuto, de acordo com os agrupamentos acima referidos, 
encontram-se discriminados no Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.C – Valores 
Florísticos). 
 
Como resumo do interesse florístico da zona fitogeográfica da Terra-Quente Duriense (a 
mais relevante para o presente estudo) apresentam-se os Quadros III.1.18, III.1.19 e 
III.1.20 reportados às diferentes estações ecológicas presentes. 
 
 

Quadro III. 1. 18 – Espécies Legalmente Protegidas ou Susceptíveis de Virem a ser Incluídas 
Nalgum Estatuto de Protecção 

 
 DC-CEE 

Anexo 2 
DC-CEE 
Anexo 4 

DC-CEE 
Anexo 5 

Convenção 
Berna UICN CORINE 

A 
proteger 

 
Estações hidrofílicas  4 1 

(3) 
1 (3) 1 

(2) 
(1) 18 

Estações mesofílicas 
ou indeterminadas  2 1 

(2) 3 - 1 
(3) - 22 

Estações xerofílicas 2 1 
(2) 2 (1) (3) - 34 

(entre parêntesis o número de taxa já protegidos por outros estatutos) 
DC-CEE – Directiva do Conselho da Comunidade Europeia relativa à Conservação dos Habitats Naturais, da Fauna e Flora 
Selvagens. 

 
 

Quadro III. 1. 19 – Outras Espécies com Interesse ou Valor Florístico e Respectivo Estatuto 
de Ameaça  

 
 

EXT REX RAR VUN AME IND 
Não 

Ameaçada 
 

Estações hidrofílicas  1 1 17 3 10 19 5 

Estações mesofílicas 
ou indeterminadas  1 2 15 2 5 24 14 

Estações xerofílicas - 1 13 3 3 30 16 
EXT - Extinta;   REX - Risco de Extinção;    RAR - Rara;    VUN - Vulnerável;    AME - Ameaçada;   Ind - Indeterminado. 
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Quadro III. 1. 20 – Resumo dos Taxa Referenciados 

 Taxa com 
protecção 

legal 

Taxa susceptíveis 
de serem 

protegidos (a)  

Outros taxa 
com 

interesse (b) 

Numero total de 
taxa 

referenciados (c) 
 Estações hidrofílicas  7 18 33 58 

Estações mesofílicas ou 
indeterminadas  7 22 40 69 

Estações xerofílicas 5 34 26 65 
(a) Somatório dos taxa protegidos referidos no Quadro III.1.10. 
(b) Segundo a Base de Dados S. Cruz (2001). Não inclui os taxa considerados como não ameaçados. 
(c) Segundo a Base de Dados S. Cruz (2001) 
 

 
Conclui-se assim que, na zona em estudo (na sua grande parte localizada na zona 
fitogeográfica da Terra-Quente Duriense), as estações ecológicas (ou seja os habitats) 
com maior sensibilidade sob a perspectiva da flora correspondem às estações xerofílicas 
(associadas às escarpas e encostas declivosas) onde ocorrem pelo menos 34% dos taxa 
referenciados, enquanto que nas estações hidrofílicas se encontram referenciados pelo 
menos 30% dos taxa.  
 
 
 
6.5.3.5 Levantamentos florísticos 

Face à extensão da área e ao tempo disponível não foram efectuados levantamentos 
florísticos sistemáticos, tendo-se fundamentalmente procedido a levantamentos de 
referência de forma a possibilitar a caracterização concreta das diferentes Unidades 
Ecológicas Homogéneas. Dos taxa atrás referidos foram assinalados em trabalhos de 
campo os seguintes: 
 
Acer monspessulanum L. 
Agrostis pourretii Willd. 
Allium schmitzii Cout. 
Anarrhinum duriminium (Brot.) Pers. 
Anthoxanthum amarum Brot. 
Armeria duriensis Franco subsp. duriensis 
Arrhenatherum album (Vahl) W.C. Clayton 
Callitriche lusitanica Schotsman 
Celtis australis L. 
Cistus psilosepalus Sweet 
Clematis campaniflora Brot. 
Cytisus multiflorus (L'Her.) Sweet 
Cytisus striatus (Hill.) Rothm. 
Dactylis glomerata L. subsp. lusitanica Stebbins & Zohary  
Digitalis thapsi L. 
Erica umbellata L. 
Euphorbia broteri Daveau 
Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Gordon 
Genista falcata Brot. 
Genista polyanthos Willk subsp.  hystrix (Lange) Franco 
Gratiola linifolia Vahl 
Holcus annus C.A. Meyer subsp.  duriensis (P. Silva) Franco & R. Afonso 
Hyacinthoides hispanica (Miller) Rothm. 
Lavandula sampaiana Rozeira 
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Linaria bipunctata (L.) Dum.-Courset 
Lupinus hispanicus Boiss & Reuter 
Ononis spinosa L. subsp. antiquorum (L.) Arcangeli 
Orchis morio L. subsp. morio 
Ornithogalum orthopyllum Ten. subsp. baeticum (Boiss.) Zahar 
Parietaria lusitanica L. 
Quercus faginea Lam. subsp. faginea 
Ranunculus pseudofluitans 
Ruscus aculeatus L. 
Sanguisorba hybrida (L.) Nordborg 
Scilla monophyllos Link  
Securinega tinctoria (L.) Rothm. 
Sedum arenarium Brot. 
Silene italica (L.) Pers. subsp. coutinhoi (Rothm. & P. Silva) Franco 
Silene scabrifolia Brot. 
Stipa gigantea Link 
Teucrium scorodonia L. subsp. scorodonia 
Thymus mastichina L. 
Thymus zygis L. subsp. zygis 
Urtica pilulifera L. 
Veronica anagalloides Guss. 
 
Foram ainda referenciados em bibliografia consultada as seguintes espécies: 
 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 
Anthyllis cornicina L. 
Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva 
Arenaria serpyllifolia L. 
Armeria duriensis Franco subsp. monticola Franco 
Armeria transmontana (Samp.) Lawrence subsp.  transmontana 
Barberea intermedia Boreau 
Centaurea nigra L. subsp. rivularis (Brot.) Coutinho 
Cistus laurifolius L. 
Cistus populifolius L. subsp. populifolius 
Echinospartum lusitanicum (L.) Rothm. subsp. lusitanicum 
Erica australis L. 
Euphorbia serrata L. 
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell subsp. multispiculata Ribvas 
Galium rivulare Boiss & Reuter 
Hieracium peleteranum Mérat subsp. vansoesti de Retz 
Lavandula luisieri (Rozeira) Rivas-Martínez 
Narcissus bulbucodium L. subsp. quintanilhae A. Fernandes  
Narcissus jonquilla L. 
Ornithogalum concinnum (Salisb.) Coutinho 
Paeonia broteroi Boiss & Reuter 
Periballia involucrata (Cav.) Janka 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link 
Plantago loeflingii L. 
Polycnemum arvense L. 
Scorzonera hispanica L. 
Silene boryi Boiss 
Sisymbrium runcinatum DC. 
Spergula pentandra L. subsp. petandra 
Stipa lagascae Roemer & Schultes 
Umbilicus heylandianus Webb. & Berth.  
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6.5.3.6 Conclusões relativas à flora 

Como se constata, a zona em estudo constituiu uma área de características peculiares e 
mesmo únicas no contexto nacional. 
 
O fundo do vales do rio Côa e da ribeira de Massueime, em particular nos terços 
inferiores, constituem zonas ecológicas relíquia de fortes características mediterrânicas, 
que se encontram associadas a uma flora particular onde o zambujeiro e um conjunto de 
espécies termófilas ocorrem com bastante frequência. 
 
Assim, a flora de maior interesse encontra-se associada essencialmente: 

 
-  às linhas de água torrenciais onde se encontra referenciado um elevado número 

de taxa vegetais de grande raridade em Portugal; 
 

- aos habitats xerofílicos nas cotas mais baixas do vale do rio Côa e ribeira de 
Massueime onde ocorrem estruturas vegetais relíquias de cariz mediterrâneo. 

 
 
Das espécies vegetais referenciadas como possíveis de ocorrerem nas regiões 
fitogeográficas em que se insere a zona em estudo, e consideradas protegidas por se 
encontrarem incluídas nas seguintes listagens: 
 

-  Anexo I da Convenção Relativa a Conservação da Vida Selvagem e do Meio 
Natural da Europa, aberta a assinatura em Berna (e conhecida pela designação 
de “Convenção de Berna”) aprovada  para ratificação através do Decreto-lei  
n.º 95/81, de  23 de Julho e regulamentada através do Decreto-lei n.º 316/89, de 
22 de Setembro de acordo com as emendas em vigor a partir de 7 de Março de 
1992 incluídas no Aviso n.º 74/92 publicado no D.R. (1ª Série) n.º 131 de 
6/6/1992; 

 
-  Listagens publicadas pelo UICN Threatened Plants Committee (Kew) (a última 

versão data de 1994) ou pelo World Conservation Monitoring Centre (listagem de 
1997); 

 
-  As espécies vegetais prioritárias ou não de interesse comunitário, e cuja 

conservação requer a designação de zonas especiais de protecção incluídas no 
Anexo II da Directiva n.º 92/43/CEE do Concelho, de 21 de Maio de 1992, relativa 
à Conservação dos Habitats Naturais e também da Fauna e da Flora Selvagens; 

 
-  As espécies vegetais de interesse comunitário que exigem uma protecção 

rigorosa, incluídas no Anexo IV da Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho de 21 de 
Maio de 1992 Relativa à Conservação dos Habitats Naturais e também da Fauna 
e da Flora Selvagens; 

 
-  As espécies vegetais de interesse comunitário cuja colheita na natureza e 

exploração podem ser objecto de medidas de gestão, incluído no Anexo V da 
Directiva n.º 92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio de 1992 Relativa à 
Conservação dos Habitats Naturais e também da Fauna e da Flora Selvagens. 
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Apenas foram referenciadas para a zona em estudo (zona atingida pela “albufeira” e zona 
envolvente) as seguintes: 
 
 
Narcissus bulbucodium L. subsp. quintanilhae A. Fernandes  
Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva 
Ruscus aculeatus L. 

 
 
 
As referidas seguidamente, embora potencialmente passíveis de ocorrerem, não foram 
referenciadas durante os trabalhos de campo nem se encontram referenciadas na 
bibliografia para a zona em estudo: 
 
 
Linaria coutinhoi Valdes 
Antirrhinum molle L. subsp. lopesianum (Rothm.) P. Silva 
Centaurea hermenii Rouy subsp. herminii 
Festuca duriotagana Franco & Rocha Afonso 
Dianthus marizii (Samp.) Samp.  
Leuzea rhaponticoides Graells 
Tanacetum mucronulatum (Hoffm. & Link) Heywood 
Holcus setiglumis Boiss & Reuter subsp. duriensis P. Silva 
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley  
Veronica micrantha Hoffmanns & Link. 
Marsilea quadrifolia L. 
Festuca elegans Boiss. 
Iris lusitanica Ker-Gawler 
Ophioglossum polyphyllum A. Braun 
Spiranthes aestivalis (Poiret) L.C.M. Richard 
Dorycnium pentaphyllum Scop.subsp. transmontanum Franco 
Orobanche trichocalyx (Webb & Berthel.) Beck 

 
 
Devido à sua raridade regional (ver conclusões relativas à vegetação) merece destaque a 
espécie Securinega tinctoria. 
 
Igualmente devido à sua raridade local destacam-se as seguintes espécies: Acer 
monspessulanum, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Pyrus bourgaeana e Prunus 
spinosa subsp. Insititoides. 
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6.5.4 Vegetação 

6.5.4.1 Enquadramento Fitossociológico 

6.5.4.1.1 Séries de vegetação 

Na bacia hidrográfica do rio Côa em território Português encontram-se referenciadas as 
seguintes séries de vegetação: 
 
 
a)  Climatófilas: 
 

• Holco-molli-Quercetum pyrenaicae sigmetum - Série supra-mediterrânica 
carpetana ocidental, orensana-sanabriense e leonesa, húmida a hiper-húmida, 
silicícola do carvalho negral. 

 
• Genisto histricis -Quercetum rotundifoliae sigmetum - Série supra a 

mesomediterânica salmantina, lusitano Duriense e orensano-sanabrense, 
silicícola da azinheira. 

 
• Arbuto unedonis-Querceto pyrenaicae sigmetum - Série mesomediterrânica luso 

extremadurense húmida, silicícola do carvalho negral. 
 
 
b)  Séries edafo-higrófilas 
 

• Galio broteriani-Alneto glutinosae - série supra mediterrânica ripária do amieiro. 

• Saliceto lamberiano-salvifoliae - série supramediterrânica ripária do salgueiro 
(Salix salvifolia) 

 
 
 
6.5.4.1.2 Unidades cartografadas 

Os estudos de enquadramento fitossociológico e/ou fitocenótico da região em estudo 
encontram-se numa fase muito inicial, de modo que os dados publicados revelam 
discrepância acentuadas pelo que apenas estudos complementares possibilitaram 
estabelecer um modelo relativamente adequado. 
 
De acordo com a carta da Vegetação Natural dos Estados Membros das Comunidades 
Europeias e do Conselho da Europa (Noirfalise 1987), na bacia do rio Côa encontram-se 
referenciadas as seguintes unidades: 
 
 

- unidade M4a - carvalhais esclerofilos de Quercus rotundifolia, formações das 
regiões interiores da Península Ibérica com Quercus rotundifolia, 
uma subespécie da Quercus ilex (sic); 
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- unidade S4 - carvalhal de Quercus pyrenaica, formações caducifolias supra-

mediterraneo-atlânticas, frequentes nas serras do Nordeste de 
Portugal e nas serras ibérica Gredos, Guadarrama e da Gata. 
Presença de Sorbus torminalis, Ruscua aculeatus, Genista hystrix, 
Festuca heterophylla, Holcus mollis e Pteridium aquilinum. 

 
 
Segundo diversos estudos fitossociológicos levados a cabo em Portugal e em Espanha, 
os dados existentes levam para uma delimitação representada na FIG.III.1.31, para a 
zona em análise (rio Côa) e sua envolvência com as seguintes unidades fitossociológicas 
(sigmeta). 
 
a) em Espanha:  
 

18b -  Quercus pyrenaica (Holco molli - Quercetum pyrenaicae). 
24b -  Quercus rotundifolia (Genisto hystrix - Quercetum rotundifoliae) típica ou 

supra-mediterrânica. 
24ba -  fácies húmido de Quercus faginea. 
24bb -  fácies mesomediterrânico com Lygos sphaerocarpa. 

24bc -  fácies termófilo toledano-tagano com Olea sylvestris. 
 
 
b) e em Portugal: 
 

18 -  Holco-molli-Quercetum pyrenaicae sigmetum e Arbuto unedonis-Querceto 
pyrenaicae sigmetum. 

24 -  Genisto histricis-Quercetum rotundifoliae sigmetum e agrupamentos de 
Quercus faginea e de Quercus suber. 

24bc -  Genisto histricis-Quercetum rotundifoliae sigmetum com Olea europaea var.  
sylvestris. 

 
 
 
6.5.4.1.3 Habitats ocorrentes segundo a Directiva 92/43/CEE 

Os estudos e levantamentos de detalhe realizados sobre todos os sistemas ecológicos 
permitiram a caracterização e cartografia dos habitats ocorrentes de que se fará uma 
valorização no ponto 6.10. 
 
As estruturas vegetais referidas nos pontos relativos à flora e vegetação foram integradas 
sempre que possível na classificação de Habitats Naturais referidos na Directiva 
92/43/CEE, tendo-se incluído na sua ausência a tipologia dos habitats utilizados no 
programa  Biótopos CORINE . 
 
Os habitats e correspondentes comunidades vegetais que se lhes encontram associadas 
e/ou as que foram referenciadas na zona, são listados e comentados no Anexo 3 – 
Sistemas Ecológicos (3.D – Habitats Ocorrentes) e cartografados na Carta 7 – 
Valorização dos Habitats (Directiva Habitats).  
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FIG. III. 1. 31 – Esboço Fitossociológico 
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6.5.4.2 Enquadramento Fitocenótico 

6.5.4.2.1 Vegetação natural  

Como se constata do enquadramento fitogeográfico e ecológico, a zona  em estudo 
apresenta uma grande diversidade, o que implica que a vegetação seja igualmente 
bastante diversificada. 
 
As principais variações derivam: 
 
 

-  da diferença de cotas entre o fundo do vale, onde prevalecem condições 
ecológicas mais xerotérmicas (com pluviosidades médias anuais inferiores em 
400 mm a 600 mm e temperaturas médias anuais superiores em 3º a 4º C, 
relativamente às cumeeiras e zonas planálticas envolventes; 

 
 
-  da situação de elevada xericidade, no caso dos escarpados em especial,  

quando em encostas soalheiras (quadrante Sul) até às zonas de talvegue com 
elevadas disponibilidades hídricas (e em especial no fundo dos vales 
aluvionares). 

 
 
 
No entanto, a vegetação encontra-se profundamente alterada devido à acção do Homem, 
tanto directa (corte, pastoreio, etc.) como indirecta (fogo), verificando-se que as situações 
onde a vegetação se encontra mais evoluída (em estádios de equilíbrio mais próximos do 
clímax) corresponde à vegetação em estações hidrofílicas (de maior resiliência) dos 
talvegues, seguidas das formações de carvalhais das zonas mais elevadas (geralmente 
de Quercus pyrenaica) e ainda, devido à reduzida densidade do coberto que implica uma 
elevada resistência aos incêndios, as formações rupícolas em escarpados e afloramentos 
rochosos. 
 
A bacia hidrográfica do rio Côa apresenta como vegetação natural potencial (de hoje) (5)  
as seguintes estruturas fitogeocenóticas: 
 

                                                 
 
(5) - Entende-se por vegetação natural potencial de hoje a comunidade vegetal que se estabilizaria numa 
determinada estação florestal ao fim de um determinado período de tempo (em Portugal, variando 
provavelmente entre os 100 e os 200 anos), se toda a sequência sucessional fosse completada sem 
interferência por parte do Homem, sob as actuais condições edáficas e climáticas (incluindo as criadas pelo 
Homem e simultaneamente fosse colocada à disposição da estação a totalidade dos elementos taxonómicos 
vegetais tidos por espontâneos na região (seg. TUXEN, 1956, modificado)). 
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a)  Estruturas climax-climáticas: 
 

-  carvalhal perenifólio dominado por Quercus rotundifolia; 
 
-  carvalhal marcescente dominado por Quercus faginea, associado 

frequentemente a Quercus suber; 
 
-  carvalhal (sub) caducifólio dominado por Quercus pyrenaica, associado 

frequentemente a Castanea sativa e Prunus avium. 
 
nota: nestas estruturas podem ocorrer no sub-coberto espécies como:  
Viburnum tinus, Ruscus aculeatus, Smilax aspera, Rubus discolor, Rubus 
candicans subsp. phyllostachys, Rubus canescens, Rubus caesius, Hedera helix 
subsp. canariensis. 

 
 
b)  Estruturas climax-estacionais hidrofílicas: 
 

-  mata sub-ripária dominada por Ulmus minor, Fraxinus angustifolia subsp. 
angustifolia; 

 
-  mata ripária dominada por Alnus glutinosa e Salix atrocinerea, Salix alba subsp. 

alba, Salix salvifolia subsp. salvifolia, Frangula alnus; 
 

nota: nestas estruturas podem ocorrer no sub-coberto espécies como: Sambucus 
nigra, Lonicera peryclimenum subsp. peryclimenum, Rubus ulmifolius, Prunus 
spinosa subsp. spinosa, Rosa canina, Rosa pouzinii, Rosa corymbifera, Rosa 
micrantha, Clematis campaniflora. 

 
 

-  formações diversificadas em linhas de água torrenciais dos tipos: 
 

• matas caducifólias com Acer monspessulanum, Pyrus bourgaeana, Prunus 
mahaleb, Crataegus monogyna subsp. Brevispina; 
 

• matas caducifólias com domínio de Tamarix africana; 
 
• matagais perenifólios com domínio de Myrtus communis; 

 
• matos psamofilicos em linhas de água  com presença de Artemisia 

campestris subsp. campestris, Ononis natrix subsp. ramosissima, Coronilla 
minima, Scrophularia sublyrata, etc.; 
 

• comunidades rupícolas em leitos de cheia com Petrorhagia saxifraga, 
Dianthus lusitanicus, Phagnalon saxatile, Rumex induratus, Centaurea 
polymorpha (C. ornata subsp. interrupta). 
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-  formações de graminóides e terófitos em biótopos hidrofílicos permanentes: 
 

• vegetação de helófitos com comunidades de Tipha cf. latifolia, Glyceria 
declinata, Apium nodiflorum, Oenanthe crocata, Eleocharis palustris, 
Juncus inflexus, Mentha suaveolens; 
 

• comunidades de hidrófitos com Potamogeton crispus,  Potamogeton 
natans, Potamogeton pseudofluitans (6), Lemna minor, etc.. 

 
-  formações graminóides em biótopos hidrofílicos temporários com comunidades 

de Lytrum portula, Cyperus flavescens, Isoetes histrix, Equisetum 
ramosissimum, etc. 

 
 
 
c)  Estruturas climax-estacionais xerofílicas: 
 

-  mata perenifólia dominada por Olea europaea var. sylvestris (pontuais); 
 
-  formações rupícolas diversificadas onde se podem referenciar os seguintes 

sub-tipos: 
 

• zimbrais de Juniperus oxycedrus subsp oxycedrus (pontuais); 
 
• comunidades de Pistacia terebinthus, Rhamnus lycioides subsp. oleoides, 

Phillyrea angustifolia e Arbutus unedo; 
 
• matagais de Erica arborea e Arbutus unedo; 
 
• formações relíquias termófilas dos actuais "matos pirofílicos" com possível 

ocorrência de Lygos sphaerocarpa, Genista micrantha, Genista falcata, 
Genista anglica, Cytisus grandiflorus, Cytisus striatus, Cytius multiflorus, 
Lonicera implexa, Lonicera etrusca, Rubia peregrina, Ononis natrix, 
Adenocarpus complicatus subsp. complicatus, Coronilla minima, Euphorbia 
broteri, Euphorbia amygdaloides subsp. amygdaloides, Euphorbia 
characias subsp. characias, Ruta montana, Ruta angustifolia, Daphne 
gnidium, Cistus salvifolius, Cistus ladanifer, Jasminum fruticans, 
Rosmarinus oficinallis, Lavandula pedunculata subsp. sampaiana, 
Santolina rosmarinifolia subsp. rosmarinifolia, Thymus mastichina,  
Thymus zygis subsp. zygis, Teucrium polium subsp. capitatum, micromeria 
juliana; 

                                                 
 
(6) Taxon referenciado recentemente em Portugal (UTAD) onde eventualmente define comunidades. 
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• formações relíquias rigófilas dos actuais "matos pirofílicos" com possível 
ocorrência de Erica australis, Erica umbellata, Erica scoparia subsp. 
scoparia, Calluna vulgaris, Chamaespartum tridentatum, Ulex europaeus 
subsp. europaeus, Adenocarpus complicatus subsp. aureus, Cistus 
psilosepalus, Cistus populifolius subsp. populifolius, Halimium ocymoides, 
Halimium viscosum, Genista florida, Cytisus scoparius subsp. scoparius, 
Evonymus europaeus, Teucrium scorodonia subsp. scorodonia, 
Echinospartum lusitanicum subsp. lusitanicum; 

 
• comunidades de Helichrysum stoechas subsp. stoechas, Dittrichia viscosa 

subsp. viscosa, Asparagus acutifolius, Asparagus albus, Anagallis monelli, 
Sideritis hirsuta; 
 

• comunidades rupícolas com Asplenium billoti, Cheilanthus hispanica, 
Cheilanthus tinaei, Asplenium adianthum-nigrum subsp. corunnense 
Hieracum castellanum, Umbilicus rupestris, Saxifraga continentalis,  
Plantago radicata, Armeria eriophylla, Umbilicus rupestris, Phagnalum 
saxatile, Phagnalon rupestre, Dianthus lusitanicus, Dianthus laricifolius, 
Rumex induratus, Sedum forsteranum, Sedum album, Sedum lagascae, 
Sedum rubens, Sedum pedicellatus, Sedum. 

 
 
 
d) Estruturas degradadas sucessionais 
 
Quando ocorrentes em estações ecológicas cujo potencial se traduz por um tipo de 
vegetação diferente. De um modo geral na zona em referência são susceptíveis de 
ocorrerem as seguintes comunidades que, frequentemente, se apresentam em mosaico 
ou formações mistas: 
 
 
Ø Silvados: 
 

§ formações com domínio de Rubus ulmifolius e presença frequente de Clamatis 
campaniflora, Prunus spinosa subsp. Spinosa. 

 
 
Ø Matagais: 
 

§ zimbrais com domínio de Juniperus, oxycedrus subsp. Oxycedrus; 

§ medronhais, estruturas perenifolias, geralmente de origem pirófila dominadas 
por Arbutus unedo associadas a Phyllirea angustifolia, Rhamnus lycioides 
subsp. oleoides, Pistacia terebinthus, Erica arborea, Viburnum tinus, etc.. 
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Ø Matos: 
 

§ giestais e piornais (estruturas de porte variável com domínio de Lygos 
sphaerocarpa, Cytisus multiflorus,  Cytisus grandiflorus, Cytisus striatus; 

§ estevais com domínio de Cistus ladanifer; 

§ estevais com domínio de Cistus salvifolius; 

§ tojais com presença dominante de Genista polyanthus subsp. Hystrix; 

§ tojais hidrofílicos com domínio de Genista falcata, Genista triacanthus; 

§ matos baixos com domínio de Lavandula pedunculata subsp. Sampaiana; 

§ comunidades de saméfitos pioneiros como a Sedum forsteranum, Sedum 
caespitosum, Crassula tillea; 

§ comunidades de Helichrysum stoechas subsp. stoechas, Dittrichia viscosa 
subsp. viscosa, Asparagus acutifolius, Asparagus albus, Anagallis monelli, 
Sideritis hirsuta. 

 
 
Ø Formações de gramíneas e terófitos diversos: 
 

§ prados xerofílicos de herbáceas perenes com predomínio de Agrostis 
castellana; 

§ prados xerofílicos de Stipa capensis, Bromus tectorum; 

§ prados xerofílicos de Poa bulbosa, Trifolium subterraneum; 

§ prados higrofílicos de Lolium perenne, Plantago major, Trifolium repens; 

§ formações ruderais com presença dominante de Tuberaria guttata, Anthyllis 
vulneraria subsp. lusitanica, Trifolium cherleri, Plantago bellardi subsp. bellardii, 
Daucus durieuia, Trifolium arvense, Asterolinum linum-stellatum, Leontodon 
taraxacoides subsp. longirostris, Coronilla repanda subsp. dura, Astragalus 
cymbiocarpus, Anthyllis lotoides, Anthyllis cornicina, Vulpia bromoides, 
Parietaria lusitanica, Hordeum leporini, Carlina corymbosa subsp. corymbosa, 
Galium aparine, Conium maculati, Mibora minima, Matricaria suaveolens, 
Spergularia purpurea, Bromus hordeaceus, etc. 

 
 
Na FIG. III.1.32 representou-se a vegetação natural potencial a uma escala de reduzido 
detalhe, através das seguintes formações clímax-climáticas: 
 

-  formações de Quercus rotundifolia e Olea europaea; 
 
-  formações de Quercus rotundifolia e Quercus suber; 
 
-  formações de Quercus faginea e Quercus suber; 
 
-  formações de Quercus pyrenaica. 
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6.5.4.2.2 Toponímia 

Uma das formas expedidas de ter uma noção da vegetação existente, mas 
principalmente da vegetação ocorrente em épocas passadas, corresponde a uma análise 
da toponímia local. No caso do Alto Côa foram encontradas as seguintes referências: 
 

- amial, ameal - Alnus glutinosa; 

- amoreiras, amoreira - Morus  spp.; 

- aveleira, avelal - Coryllus avellana; 

- azinhal - Quercus rotundifolia; 

- caniços - Phragmites australis; 

- cardal, cordaçais, cardoso, cardosas - Carduus  spp. e afins; 

- carrasqueira, carrrasco, carrascais, carrascal - Quercus coccifera ou Quercus 
rotundifolia; 

- carvalheira, carvalhoso, carvalhal, carvalha, carvalho, carvalhos - Quercus 
faginea ou Quercus pyrenaica; 

- craveirinha - Dianthus spp. (?); 

- faia, faias -  Populus alba; 

- feteira, feitais, feiteira - Pteridium aquilinum; 

- figueira - Ficus carica; 

- freixo, freixeiro, freixial, freixedas, freixinho - Fraxinus angustifolia; 

- hera - Hedera helix; 

- junqueira, juncaria, junqueiras, junça - Juncus spp.; 

- negrilhos, negrelhos - Ulmus minor; 

- nogueirão - Juglans spp.; 

- olival - Olea europaea var. oleaster; 

- pereiro - Pyrus spp.; 

- pinhal - Pinus spp.; 

- salgueira, salgueiral, salgueiros, salgueiro - Salix spp.; 

- sobreiras, sobreiro, sobreiros, sobreira - Quercus suber; 

- silva, silveiral - Rubus spp.; 

- teixoeira - Taxus baccata (?); 

- trovisqueira - Daphne gnidium ou Euphorbia characias; 

- urgueira - Erica spp.; 

- urtigueira - Urtica spp.; 

- zambujal - Olea europaea var. sylvestris. 
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FIG. III. 1. 32 – Vegetação Potencial 
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6.5.4.3 Conclusões relativas à Vegetação 

Apesar das características bioclimática das zonas mais profundas dos vales do rio Côa e 
ribeira de Massueime apontarem para situações de elevada xericidade (das maiores 
registadas na bacia hidrográfica do rio Douro em território Português) (Daveau 1977), a  
ocorrência de comunidades termomediterrânicas relíquias com presença de Olea 
europaea var. sylvestris são bastante raras, e de um modo geral, apresentam-se em 
estados de elevada degradação. 
 
A única comunidade de elevado interesse, devido à sua raridade na bacia do rio Douro, 
corresponde à comunidade de Securinega tinctoria (tamujal), que ocorre nos leitos 
torrenciais do rio Côa, para Norte do ponto de coordenadas 287.600 – 430.000. 
 
Esta comunidade, frequente em Portugal na bacia do rio Guadiana e localmente na bacia 
do rio Tejo, foi praticamente extinta da zona do rio Douro e afluentes com a presença de 
várias albufeiras. 
 
Para além dessa situação o interesse da vegetação reside igualmente nas estruturas de 
elevado estado de equilíbrio, concretamente: 
 

- matas ripárias com presença de Alnus glutinosa, Salix atrocinerea, Sambucus 
nigra; 
 

- matas sub-ripárias dominadas por Fraxinus angustifolia subsp. Angustifolia; 
 

- matas sub-ripárias relíquias (porque em fase de desaparecimento gradual) de 
Ulmus minor. Embora na zona do Côa se encontrem com maior frequência nas 
áreas planálticas e portanto a cotas relativamente elevadas; 
 

- matas ripárias torrenciais com presença de Acer monspessulanum, Pyrus 
bourgaeana, Crataegus monogyna subsp. Brevispina, Prunus spinosa subsp. 
Insititoides; 
 

- carvalhais de Quercus faginea; 
 

- sobreirais de Quercus suber; 
 

- azinhais de Quercus rotundifolia; 
 

- matos rupícolas com domínio de Pistacia terebinthus; 
 

- estruturas rupícolas indiferenciadas. 
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6.6 Ecossistemas Aquáticos 

6.6.1 Introdução e Objectivos 

Com o presente trabalho pretendeu-se identificar e caracterizar os principais constituintes 
do ecossistema aquático, em termos da comunidade piscícola e macroinvertebrados 
bentónicos, passíveis de sofrer impactes causados pela construção e exploração do 
empreendimento hidroeléctrico do Alto Côa. 
 
Com este estudo foi ainda possível avaliar a qualidade biológica da água através da 
análise da comunidade de macroinvertebrados bentónicos, cujo desenvolvimento se 
apresenta no ponto referente à Qualidade da Água (Ponto 7). 
 
Este estudo foi concebido como um instrumento de trabalho que permite integrar a 
componente ambiental nas várias fases do projecto em análise, desde a sua concepção 
até à sua implementação e à monitorização do seu funcionamento. 
 
O trabalho de avaliação de impacte ambiental que se procurou efectuar tem três grandes 
objectivos:  
 

• determinar o actual estado ecológico do rio Côa e dos seus afluentes (na zona 
a intervencionar) no que se refere: 

 
- à qualidade da água, avaliada através da utilização de indicadores 

biológicos e físico-químicos; 

- às populações piscícolas, avaliadas no que se refere à sua composição 
específica e, para cada população, à sua estrutura etária, ao seu 
crescimento e à sua reprodução; 

- à existência de focos de poluição ou de perturbação do equilíbrio 
ecológico do ecossistema. 

 
• determinar, a partir do conhecimento do projecto das intervenções a realizar, os 

principais impactes das mesmas nos dois componentes do ecossistema 
anteriormente referidos; 
 
 

• definir medidas de minimização dos impactes referidos no ponto anterior, não 
só em termos de intervenção a nível de projecto, mas também em termos de 
alternativas existentes na própria bacia hidrográfica . 
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6.6.2 Metodologia 

6.6.2.1 Informação bibliográfica 

Entre outras, foram utilizadas as seguintes fontes de informação bibliográfica: 
 

• Plano de Bacia Hidrográfica do Douro; 

• Atlas Ecológico do rio Douro; 

• Dados referentes à hidrologia da área em estudo, obtidos junto do promotor do 
projecto. 

 
 
 
6.6.2.2 Informação Geográfica 

Com base nas informações recolhidas no material cartográfico disponível, 
nomeadamente os mapas dos Serviços Cartográficos do Exército (1: 25 000) e do 
Instituto Geográfico e Cadastral (1: 50 000), bem como na informação fornecida pelo 
promotor do projecto, estabeleceram-se os sectores a caracterizar, nas zonas da bacia 
hidrográfica abrangidas ou influenciadas pelo projecto em causa. 
 
Nestes sectores, e tanto no curso principal do rio Côa, como nos afluentes afectados pelo 
projecto (ribeira de Massueime; ribeira das Cabras e ainda na ribeira da Pega, onde 
inicialmente se previa uma pequena barragem mas que actualmente corresponde a uma 
alternativa abandonada), ou situados na área de influência do mesmo (ribeira de Aguiar), 
foi feita a caracterização da situação presente, no que se refere à qualidade biológica da 
água e à comunidade piscícola. 
 
 
 
6.6.2.3 Amostragem de Material Biológico 

A recolha de amostras foi efectuada ao longo de quatro trimestres e realizada na área 
acima indicada, incidindo na comunidade de macroinvertebrados bentónicos (indicadores 
da qualidade biológica da água) e na comunidade piscícola.  
 
Foram igualmente efectuadas recolhas de água para uma caracterização físico-química 
sumária da mesma, uma vez que tal se revela indispensável para uma correcta 
compreensão dos dados referentes à qualidade da água e à comunidade piscícola. 
 
A calendarização das amostragens foi fortemente condicionada por alguns aspectos 
logísticos, ligados à pluviosidade anormalmente elevada que se fez sentir no período 
compreendido entre Outubro de 2000 e Março de 2001, originando caudais de tal forma 
elevados que se tornava impossível proceder à recolha de amostras. 
 
Assim, embora o início dos trabalhos de campo estivesse previsto para Janeiro de 2001, 
só no final de Março/Abril do mesmo ano se verificaram condições compatíveis com a 
recolha de amostras.  
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Na sequência deste atraso, as amostragens inicialmente correspondentes a um ciclo 
anual, tiveram que ser reformuladas e restringidas a três trimestres no ano de 2001. 
Como consequência, recolheu-se um conjunto adicional de amostras durante o primeiro 
trimestre de 2002, por forma a completar um ciclo anual, e os resultados assim obtidos 
serão posteriormente anexos ao presente relatório.  
 
As datas em que se procedeu à recolha de amostras, durante o ano de 2001, foram as 
seguintes: 

• parâmetros físico-químicos: 7 e 8 de Abril; 12 e 13 de Maio; 2 e 3 de Junho; 30 
de Junho e 1 de Julho; 28 e 29 de Julho; 1 e 2 de Setembro; 29 e 30 de 
Setembro; 3 e 4 de Novembro; 1 e 2 de Dezembro de 2001; 5 e 6 de janeiro, 2 
e 3 de Fevereiro e 16 e 17 de Março de 2002. 

• macroinvertebrados bentónicos e comunidade piscícola: 22 a 28 de Abril; 19 a 
25 de Julho; 13 a 18 de Outubro de 2001; 10 a 15 de Janeiro de 2002. 

 
 
a) Pontos de Amostragem 
 
Os pontos de amostragem escolhidos encontram-se indicados na FIG. III.1.33 e 
descrevem-se sucintamente nos parágrafos que se seguem. 
 

Ø Ribeira de Massueime , junto à ponte na estrada de Juízo para Gateira. 
Neste local o rio encontra-se limitado, a jusante, por um açude (FIG. III.1.34 e 
III..1.35) que, no entanto, não parece constituir um obstáculo significativo à 
progressão, para montante das espécies piscícolas (tendo em conta que esta 
ocorre na parte final da época das chuvas e não na época seca).  
 
O corredor ripário encontra-se bem desenvolvido (FIG. III.1.36 e III.1.37). Não 
se observam sinais de deterioração antropogénica do meio aquático neste 
local.  
 
As alterações que as FIG. III.1.34 a III.1.39 documentam traduzem apenas a 
sazonalidade típica deste tipo de ecossistemas (facto que é tanto mais 
importante, quanto a série de imagens em causa foi obtida durante um ano 
particularmente chuvoso). Não é, no entanto, de excluir a possibilidade de o 
fecho de açudes, com a finalidade de derivar água para rega, ter também 
alguma influência no padrão hidrológico registado. 

 
 

Ø Ribeira da Pega, junto à ponte na estrada EN221, à entrada de Pinhel. Esta 
ribeira apresenta um leito relativamente estreito, com um corredor ripário muito 
desenvolvido (FIG. III.1.40 a III.1.43) que, numa extensão considerável, cobre 
completamente o leito da mesma.  
 
A utilização deste local como lixeira provoca uma degradação visível do mesmo 
(FIG. III.1.41 e III.1.43), cujos efeitos, no entanto, são aparentemente 
localizados, não parecendo estender-se, de forma significativa, para jusante ou 
para montante. O carácter sazonal deste curso de água está bem patente nas 
imagens apresentadas. 
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FIG. III. 1. 33 – Localização dos Pontos de Amostragem 
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FIG. III. 1. 34 – Ribeira de Massueime (Março de 2001) – 1 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 35 – Ribeira de Massueime (Setembro de 2001) – 2 
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FIG. III. 1. 36 – Ribeira de Massueime (Março de 2001) – 3 

 
 

FIG. III. 1. 37 – Ribeira de Massueime (Setembro de 2001) – 4 
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FIG. III. 1. 38 – Ribeira de Massueime (Setembro de 2001) – 5 

 
 
 

FIG. III. 1. 39 – Ribeira de Massueime (Setembro de 2001) – 6 
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FIG. III. 1. 40 – Ribeira da Pega (Março de 2001) – 1 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 41 – Ribeira da Pega (Setembro de 2001) – 2 
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FIG. III. 1. 42 – Ribeira da Pega (Setembro de 2001) – 3 

 
 

FIG. III. 1. 43 – Ribeira da Pega (Setembro de 2001) – 4 
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Ø Ribeira das Cabras, junto à ponte na EN324, à entrada de Pinhel. O troço de 
rio onde se procedeu à recolha de amostras (FIG. III.1.44 e III.1.45) encontra-se 
delimitado, a jusante, por um pequeno açude (FIG. III.1.46 e III.1.47) que não 
parece constituir um obstáculo significativo à progressão, para montante, das 
espécies piscícolas.  
 
A utilização deste local como lixeira, junto à antiga ponte, provoca uma 
degradação visível do mesmo, cujos efeitos, no entanto, são aparentemente 
localizados, não parecendo estender-se, de forma significativa, para jusante ou 
para montante. Tal como nos casos anteriores, o carácter sazonal deste curso 
de água está bem patente nas imagens apresentadas. 

 
 

Ø Rio Côa, em Castelo Bom (Vilar Formoso), junto à ponte na EN16. O sector 
amostrado encontra-se delimitado, a jusante, por um açude que, na época 
seca, pode constituir um obstáculo de difícil transposição para as espécies 
piscícolas (FIG. III.1.48 e III.1.49).  
 
O facto de nas margens existir um parque de campismo (FIG. III.1.50) faz 
prever que, na época seca, possa existir algum impacto sobre a qualidade da 
água; no entanto, não são visíveis sinais de degradação da qualidade 
ambiental do curso de água.  

 
 

Ø Rio Côa, em Senhora de Monforte , junto à ponte na EN221, entre Pinhel e 
Figueira de Castelo Rodrigo. Quer devido à existência, a montante deste local, 
de uma zona de rápidos e da descarga de uma central mini-hídrica (FIG. III.1.51 
e III.1.52), quer devido à existência de um corredor ripário muito bem 
desenvolvido (FIG. III.1.53 a III.1.56), o rio apresenta, neste sector, um aspecto 
de grande equilíbrio ambiental, apesar da existência de alguma actividade 
agrícola nas margens.  
 
É evidente, pelo conjunto de imagens apresentado, que embora acusando uma 
acentuada diferença no regime hidrológico entre a época das chuvas e a época 
seca, o rio tem uma capacidade intrínseca de amortecer essa diferença, o que 
se torna muito importante para as comunidades bióticas aquáticas. 

 
 

Ø Rio Côa, junto à ponte na estrada entre Vale de Afonsinho e Cidadelhe. 
Sendo uma zona onde o rio corre em vales profundamente encaixados, com 
uma alternância regular e ecologicamente muito significativa de zonas de 
rápidos e de remanso, quer para montante (FIG. III.1.57 e III.1.58), quer para 
jusante (FIG. III.1.59 e III.1.60), não são visíveis sinais de degradação 
ambiental do meio aquático. No entanto, a sazonalidade do regime hidrológico 
é muito mais nítida neste ponto do rio Côa, relativamente ao que se referiu para  
a Senhora de Monforte.  
 
Prova disso é a imagem que se apresenta na FIG. III.1.61, onde é nítido o surto 
de crescimento algal no final da época seca. 
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b) Comunidade de Macroinvertebrados Bentónicos 
 
No que diz respeito à qualidade biológica da água, e face às características observadas 
nos locais onde foi feita a recolha das amostras, optou-se pela utilização de uma rede de 
mão como método de amostragem, no rio Côa, e pelo “surber”, nos seus afluentes, 
englobando todos os habitats colonizáveis, com um esforço de amostragem equivalente a 
1,5 m2 por ponto. Dada a acentuada variação de caudal e de profundidade que se verifica 
nos locais referidos, estes são os métodos que melhor se adaptam a essas variações, 
sem comprometer a qualidade da amostragem efectuada.  
 
As amostras recolhidas, após triagem, identificação e contagem dos indivíduos 
presentes, foram depois tratadas laboratorialmente e os resultados obtidos sintetizados 
através do uso de índices e métodos analíticos apropriados. 
 
Os índices de diversidade, riqueza e equitabilidade, traduzem o equilíbrio ecológico da 
comunidade de macroinvertebrados bentónicos e, pela sua utilização generalizada neste 
tipo de estudos, asseguram a possibilidade de comparar a variação espacial e temporal 
encontrada nos resultados obtidos com a observada noutras situações semelhantes, 
descritas na literatura.  
 
Os índices bióticos permitem a avaliação da qualidade biológica da água, que é um dos 
objectivos deste trabalho. Pela sua utilização generalizada em Portugal, noutros trabalhos 
da mesma índole, foram utilizados os índices Biótico Belga e BMWP’, assegurando 
assim, mais uma vez a possibilidade de comparação dos resultados obtidos. 
 
Para além destes dois tipos de descritores da qualidade da água far-se-á ainda uma 
análise sucinta da estrutura da comunidade em termos de grupos funcionais ecológicos: 
alimentares, tróficos, respiratórios e de preferência de corrente. 
 
 
 
c)  Comunidade Piscícola 
 
Para a caracterização da comunidade piscícola foram utilizados os seguintes métodos de 
amostragem: 
 

• pesca eléctrica na ribeira de Massueime, na ribeira da Pega (nestes dois cursos 
de água, o caudal existente no momento de recolha de amostras, em Abril de 
2001, não permitiu a realização de pesca eléctrica, pelo que se optou pela 
utilização de redes de emalhar; nas amostragens seguintes foi possível utilizar 
a pesca eléctrica) e na ribeira das Cabras, em sectores de 75 m de 
comprimento, com dupla passagem, sem reposição entre passagens, utilizando 
corrente contínua (600 V e 10 A); 
 

• pesca com redes de emalhar, de pano simples, nos pontos situados no rio Côa 
e, na colheita de Abril de 2001, na ribeira de Massueime e na ribeira da Pega, 
(malhas de 15, 25 e 35 mm de lado com aproximadamente 150 m2 de área 
cada), durante cerca de 12h (do pôr do sol ao início da manhã). 
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FIG. III. 1. 44 – Ribeira das Cabras (Março de 2001) – 1 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 45 – Ribeira das Cabras (Setembro de 2001) – 2 
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FIG. III. 1. 46 – Ribeira das Cabras (Março de 2001) – 3 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 47 – Ribeira das Cabras (Setembro de 2001) – 4 
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FIG. III. 1. 48 – Rio Côa – Vilar Formoso (Setembro de 2001) – 1 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 49 – Rio Côa – Vilar Formoso (Setembro de 2001) – 2 

 
 
 
 

FIG. III. 1. 50 – Rio Côa – Vilar Formoso (Setembro de 2001) – 3 
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FIG. III. 1. 51 – Rio Côa – Senhora de Monforte (Março de 2001) – 1 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 52 – Rio Côa – Senhora de Monforte (Março de 2001) – 2 
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FIG. III. 1. 53 – Rio Côa – Senhora de Monforte (Março de 2001) – 3 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 54 – Rio Côa – Senhora de Monforte (Setembro de 2001) – 4 
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FIG. III. 1. 55 – Rio Côa – Senhora de Monforte (Março de 2001) – 5 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 56 – Rio Côa – Senhora de Monforte (Setembro de 2001) – 6 
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FIG. III. 1. 57 – Rio Côa – Pero Martins (Março de 2001) – 1 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 58 – Rio Côa – Pero Martins (Setembro de 2001) – 2 
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FIG. III. 1. 59 – Rio Côa – Pero Martins (Março de 2001) – 3 

 
 
 
 
 

FIG. III. 1. 60 – Rio Côa – Pero Martins (Setembro de 2001) – 4 

 
 
 

FIG. III. 1. 61 – Rio Côa – Pero Martins (Setembro de 2001) – 5 
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Todo o trabalho foi sempre feito de forma a procurar minimizar o impacto da amostragem 
efectuada sobre as populações existentes, devolvendo-se ao meio natural todos os 
animais que se apresentassem em condições de sobreviver. 
 
Os dados recolhidos permitiram identificar: 
 

• as espécies presentes e a respectiva abundância relativa (captura por unidade 
de esforço); 
 

• a estrutura de tamanhos de cada população, o que permite determinar se se 
trata de adultos, de juvenis, ou de ambos; esta informação, por sua vez, permite 
inferir sobre a reprodução de cada população na zona em estudo; 
 

• a relação entre o tamanho e o peso dos animais, que permite concluir sobre o 
crescimento dos animais e, indirectamente, sobre a qualidade do nicho 
ecológico em que estão inseridos; entre outros, a equação da relação peso – 
comprimento e o factor de condição de Fulton, são dois métodos largamente 
utilizados neste tipo de estudos; 
 

• a variação dos dados acima referidos no espaço e no tempo permitiu inferir 
acerca da deslocação das populações ao longo do sistema em estudo, durante 
o ano. 

 
 
 
d) Características Físico-Químicas da Água 
 
No sentido de obter informação auxiliar para a interpretação dos resultados obtidos no 
estudo das comunidades de macroinvertebrados e piscícola, foram determinados 
mensalmente, em todos os pontos acima referidos, alguns parâmetros físico-químicos da 
água, que serão analisados, de forma mais específica, no ponto relativo à Qualidade da 
Água. 
 
 
 
e) Contacto com as Populações Locais 
 
Procurou-se igualmente proceder, junto das populações locais, à recolha de informação 
relevante, quer relativamente às condições ecológicas do rio e à existência de eventuais 
focos de poluição, quer relativamente à pesca desportiva, aos locais preferencialmente 
utilizados para esta actividade e às principais espécies alvo. 
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6.6.3 Caracterização da Parte da Bacia Hidrográfica do Rio Côa em Análise 

Segundo o Plano de Bacia do Douro, a bacia do rio Côa é constituída por 23 bacias 
elementares, abrangendo uma área total de 2 521,002 km2. A ribeira de Aguiar 
compreende 2 bacias elementares, abrangendo uma área de 272,858 km2.  
 
Estas bacias situam-se numa zona classificada como possuindo um clima temperado 
húmido, com Verão quente e seco. Os valores de precipitação média anual oscilam entre 
os 600 e os 1000 mm, com uma marcada distribuição sazonal, concentrada no semestre 
Outubro/Março (aproximadamente 72%). A temperatura média anual é de cerca de  
16 ºC (temperatura máxima média superior a 20 ºC; temperatura média mínima entre 6 e 
9 ºC).  
 
No que se refere ao caudal, este apresenta uma distribuição anual fortemente 
assimétrica, com estiagens muito marcadas, facto que é particularmente importante no 
caso destas bacias, conferindo-lhe um acentuado carácter torrencial.  
 
O escoamento anual médio é de 44,2 hm3 na ribeira de Aguiar e de 609,2 hm3 no rio Côa.  
 
No rio Côa, os valores correspondentes ao vários níveis de garantia associados aos 
escoamentos são os seguintes: 
 

§ Muito seco  5%  100 hm3; 

§ Seco  20%  330 hm3; 

§ Médio  50%  590 hm3; 

§ Húmido 80%  870 hm3; 

§ Muito Húmido 95%  1 240 hm3. 

 
 
Os escoamentos específicos mensais são, para o rio Côa: 41,5 mm (Jan.); 43,9 mm 
(Fev.); 35,0 mm (Mar.); 22,2 mm (Abr.); 14,7 mm (Mai.); 6,9 mm (Jun.); 2,8 mm (Jul.);  
1,0 mm (Ago.); 3,0 mm (Set.); 11,6 mm (Out.); 24,3 mm (Nov.) e 34,5 mm (Dez.), 
respectivamente, com uma total anual de 241,4 mm.  
 
Em termos ambientais, o Plano de Bacia Hidrográfica do Douro refere, para a área em 
estudo, a existência de níveis excessivos de nitratos em Cidadelhe; são ainda 
considerados como correspondentes a uma classificação de poluído os valores relativos 
a coliformes fecais, oxigénio dissolvido, CBO5 e SST. As principais fontes de poluição são 
de origem tópica urbana.  
 
Quanto às cabeceiras do rio Côa, considera-se que têm uma boa qualidade ecológica, 
mas a assimetria da distribuição do escoamento anual origina, na época seca,  
uma degradação da qualidade da água nos troços de jusante deste rio e nos seus 
afluentes.  
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6.6.4 Comunidade de Macroinvertebrados Bentónicos 

Os resultados obtidos nas amostragens efectuadas encontram-se devidamente 
analisados no ponto relativo à Qualidade da Água, sendo apenas aqui referidas  
as principais conclusões com importância na caracterização dos ecossistemas  
aquáticos. 
 
No entanto, os resultados obtidos para a comunidade de macroinvertebrados bentónicos, 
no conjunto dos pontos amostrados, dão algumas indicações que, para serem 
compreendidas, necessitam de ser enquadradas num conjunto mais vasto de fenómenos 
que afectou a estrutura e o funcionamento desta comunidade.  
 
O primeiro factor a influenciar fortemente esta comunidade foram as cheias que se 
verificaram até ao final de Abril, e que tiveram duas consequências principais, enquanto 
duraram, a corrente arrastou uma grande quantidade de indivíduos desta comunidade, e 
privou os que resistiram ao arrastamento de uma proporção considerável das suas fontes 
de alimento, uma vez que a deposição de matéria em suspensão foi drasticamente 
reduzida.  
 
Seguidamente, quando os caudais começaram a diminuir de intensidade, a deposição de 
uma grande quantidade de sedimentos em suspensão, provocou alterações profundas no 
habitat (e consequentemente, no nicho ecológico) destas comunidades. 
 
O segundo factor a perturbar esta comunidade foi a seca que se seguiu às cheias 
referidas no parágrafo anterior.  
 
Com efeito, se em circunstâncias normais a comunidade estaria perfeitamente adaptada 
a este tipo de alternância sazonal no regime de caudais, nas circunstâncias presentes, o 
facto de estar em curso um processo de recuperação de uma perturbação de grande 
magnitude (as cheias) fez com que o efeito da seca fosse muito maior, perturbando 
novamente a comunidade e, consequentemente, alterando e retardando o processo de 
recuperação em curso.  
 
Assim, de uma forma geral, considera-se que os resultados obtidos traduzem sobretudo 
uma comunidade fortemente desestabilizada e desequilibrada, pela acção de factores 
abióticos particularmente adversos, pelo que devem ser interpretados com muitas 
reservas.  
 
Daí a importância de dispor de dados físico-químicos como termo de comparação, uma 
vez que estes parâmetros recuperam muito mais rapidamente de perturbações do tipo 
das descritas nos parágrafos anteriores do que as comunidades biológicas. 
 
Isto não significa, no entanto, que estas comunidades estejam irremediavelmente 
alteradas. Muito pelo contrário, é de esperar que, na ausência de factores climáticos tão 
adversos como os que se verificaram em 2001, elas possam recuperar facilmente. 
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Para tal muito contribuirá uma característica fundamental do rio Côa, cuja importância 
ecológica ainda não foi referida: a existência, no leito do rio de muitos fundões, ou seja, 
de escavações nos blocos rochosos existentes que funcionam como poços onde os 
efeitos da corrente se fazem sentir de forma muito mitigada. 
 
Quer no caso dos macroinvertebrados bentónicos, quer no caso das populações 
piscícolas, estas estruturas desempenham um papel ecológico fundamental, servindo de 
refúgio contra o arrastamento pela corrente. Consequentemente, quando os caudais 
diminuem de intensidade, servem também como pontos a partir dos quais se pode 
processar a recolonização do curso de água. 
 
No que se refere ao rio Côa as principais conclusões indicam que os valores 
obtidos para a qualidade biológica da água são relativamente mais baixos do  
que seria de esperar, tendo em conta os valores obtidos para os parâmetros físico-
químicos. No entanto, a explicação para este facto foi a já referida nos parágrafos 
anteriores. 
 
Os valores obtidos para o rio Côa, indicam também um empobrecimento da comunidade 
de macroinvertebrados bentónicos ao longo do tempo, fruto da acção dos factores 
abióticos já referidos. 
 
No que se refere aos três afluentes do rio Côa que foram estudados, observam-se as 
mesmas situações que no curso principal do rio Côa, sendo que a nível do padrão de 
variação o fenómeno se encontra mais acentuado na ribeira das Cabras. 
 
Uma confirmação indirecta da análise desenvolvida nos parágrafos anteriores é  
a que resulta da observação da distribuição dos indivíduos capturados nas diferentes 
amostras pelos diferentes grupos funcionais (respiratórios, alimentares, tróficos e de 
corrente).  
 
Assim, no que se refere ao curso principal do rio Côa, verifica-se um predomínio claro, 
em todos os pontos e datas (com excepção de Pero Martins, em Julho), de indivíduos 
com respiração branquial, reófilos, detritívoros e colectores.  
 
Ao mesmo tempo é de salientar o contraste entre Monforte e os restantes pontos, na 
colheita de Abril, no que se refere ao número de indivíduos capturados, que traduz mais 
uma vez a importância da maior heterogeneidade espacial deste ponto no fornecimento 
de locais de refúgio contra o arrastamento pela corrente. 
 
Já no que se refere aos tributários do rio Côa que foram estudados, a situação é algo 
diferente. Assim, em Abril, o padrão detectado nos três cursos de água estudados é 
aproximadamente semelhante em todos e ao descrito para o rio Côa: dominam indivíduos 
com respiração branquial, detritívoros ou omnívoros, reófilos e colectores.  
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No que se refere a Julho e a Outubro, o padrão encontrado é diferente, começando a 
comunidade a ser dominada por indivíduos típicos de águas paradas e com pouco 
oxigénio. 
 
No entanto, com as observações e análises efectuadas no Inverno de 2002 os valores 
obtidos para a diversidade específica e para a equitabilidade parecem indicar que se 
encontra em curso o processo de recuperação da comunidade.  
 
No que se refere à qualidade biológica da água, verifica-se a mesma situação. Chama-se 
mais uma vez a atenção para o facto de os valores obtidos ao longo do ano não 
traduzirem a existência de fontes poluentes de origem antrópica, mas apenas a dinâmica 
normal destas comunidades, inseridas que estão num sistema com uma dinâmica 
sazonal fortemente marcada por uma alternância de condições de cheia e de seca e de 
grandes variações de temperatura ao longo do ano. 
 
Também no que se refere aos três afluentes do rio Côa que foram estudados (ribeiras 
das Cabras, da Pega e de Massueime), se constata o mesmo tipo de situação, quer 
relativamente aos valores obtidos para a diversidade específica e para a equitabilidade, 
quer em relação aos indicadores de qualidade biológica da água. 
 
É de realçar a recuperação da ribeira da Pega, após um período de seca total, que não 
parece ter tido tradução em termos de um decréscimo da qualidade da água, e a  
franca melhoria da qualidade da água na ribeira das Cabras, relativamente a Outubro de 
2001. 
 
Sintetizando a análise que foi feita para os resultados obtidos para os parâmetros físico-
químicos e para a qualidade biológica da água, pode afirmar-se que o conjunto dos 
cursos de água analisados não parece apresentar uma degradação da sua qualidade 
com origem em factores de origem antropogénica, nomeadamente focos importantes de 
poluição. 
 
Por outro lado, parece poder afirmar-se que estes sistemas apresentam um elevado grau 
de resiliência, uma vez que, apesar da grande intensidade com que se fizeram sentir os 
efeitos combinados de factores abióticos opostos, parecem perfeitamente capazes de se 
adaptar a essas flutuações, e de recuperar das mudanças que elas provocam na sua 
estrutura e funcionamento. 
 
Não parece muito despropositado dizer-se que esta amplitude de variação é uma 
característica constitutiva do equilíbrio dinâmico que caracteriza qualquer sistema 
ecológico, sobretudo aqueles que, como é o caso presente, têm de suportar a acção de 
factores abióticos que se expressam numa alternância sazonal tão marcada.  
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6.6.5 Comunidade Piscícola 

O conjunto de resultados obtidos nas amostragens efectuadas encontra-se representado 
no Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos 
Levantamentos de Campo), nas Tabelas 1 a 6 e Figuras 1 a 9 e de forma mais sintética 
quanto às principais conclusões, nas figuras que se apresentam mais à frente. 
 
Tal como no caso dos resultados obtidos para a comunidade de macroinvertebrados 
bentónicos, também os resultados obtidos para a comunidade piscícola foram afectados 
pelos mesmos factores abióticos que atrás foram referidos e que afectou a estrutura e o 
funcionamento desta comunidade, pelo que necessitam de ser interpretados tendo em 
mente esses efeitos.  
 
O primeiro factor a influenciar fortemente esta comunidade foram as cheias que se 
verificaram até ao final de Abril. Enquanto duraram, a corrente arrastou uma grande 
quantidade de indivíduos desta comunidade, e privou os que resistiram ao arrastamento 
de uma proporção considerável das suas fontes de alimento, uma vez que a quantidade 
de material em suspensão, bem como a composição das comunidades de invertebrados 
e da própria comunidade piscícola, foram profundamente modificadas, com 
consequências muito significativas ao nível das cadeias alimentares.  
 
Por outro lado, este fenómeno impediu uma deslocação dos indivíduos ao longo de toda 
a massa de água, confinando-os a refúgios marginais, ou aos fundões já anteriormente 
referidos. 
 
Seguidamente, quando os caudais começaram a diminuir de intensidade, a deposição de 
uma grande quantidade de sedimentos em suspensão, provocou alterações profundas no 
habitat (e consequentemente, no nicho ecológico) destas comunidades, que também se 
reflectiram na estrutura das comunidades de invertebrados.  
 
Tudo isto fez com que, embora os peixes se pudessem começar a movimentar em toda a 
massa de água, a disponibilidade de locais com características apropriadas para a 
retoma do seu ciclo de vida, nomeadamente para a reprodução, fosse difícil e tivesse 
sido retardada para um momento posterior. 
 
O segundo factor a perturbar esta comunidade foi a seca que se seguiu às cheias 
referidas no parágrafo anterior. Com efeito, se em circunstâncias normais a comunidade 
estaria perfeitamente adaptada a este tipo de alternância sazonal no regime de caudais, 
nas circunstâncias presentes, o facto de estar em curso um processo de recuperação de 
uma perturbação de grande magnitude (as cheias) fez com que o efeito da seca fosse 
muito maior, perturbando novamente a comunidade e, consequentemente, alterando e 
retardando o processo de recuperação em curso. 
 
Isto deveu-se, essencialmente, a que o período de tempo em que os cursos de água 
apresentaram características compatíveis com o normal desenvolvimento do ciclo de vida 
destes animais fosse consideravelmente encurtado. Também o facto de anteriormente 
terem passado por um stress ambiental considerável, que afectou as suas fontes de 
alimento, fez com que as populações piscícolas não se encontrassem, em termos 
fisiológicos, nas melhores condições para se reproduzirem. 
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Assim, de uma forma geral, considera-se que os resultados obtidos traduzem sobretudo 
uma comunidade fortemente desestabilizada e desequilibrada, pela acção de factores 
abióticos particularmente adversos, pelo que devem ser interpretados com muitas 
reservas.  
 
Isto não significa, no entanto, que estas comunidades estejam irremediavelmente 
alteradas. Muito pelo contrário, é de esperar que, na ausência de factores climáticos tão 
adversos como os que se verificaram em 2001, elas possam recuperar facilmente.  
 
Para tal muito contribuirão os fundões existentes no rio Côa, cuja importância  
ecológica já foi referida. Também a existência de um corredor ripário bem desenvolvido 
tem grande importância nesta aspecto, uma vez que, simultaneamente, ajuda a 
consolidar as margens, evitando a sua erosão, oferece grande número de abrigos contra 
a corrente, e disponibiliza locais onde as comunidades piscícolas podem procurar 
alimentos. 
 
Por fim, um outro factor interferiu com os resultados: o tipo de método de amostragem 
utilizado, sobretudo em Pero Martins e na ribeira de Massueime. Com efeito, a mudança 
radical das características dos cursos de água (caudal, profundidade e velocidade da 
corrente), entre Abril e Julho/Outubro, condicionou fortemente a escolha da metodologia 
a adoptar. 
 
Assim, há que ter em atenção, na interpretação dos resultados, que as redes de emalhar 
são um método muito mais selectivo, sobretudo quanto ao tamanho dos animais 
capturados, do que a pesca eléctrica. 
 
As espécies piscícolas encontradas no conjunto dos pontos amostrados foram as 
seguintes: 
 

§ Leuciscus cephalus (nome vulgar: escalo); 

§ Barbus barbus bocagei (nome vulgar: barbo; barbo do Norte); 

§ Chondrostoma polylepis (nome vulgar: boga). 

 
 
Nas análises que se seguem estas espécies serão designadas apenas pelo seu nome 
vulgar. 
 
No que se refere aos afluentes do rio Côa que foram estudados no presente trabalho, os 
resultados  obtidos para a comunidade piscícola suscitam os comentários que se 
apresentam nos parágrafos que seguem. 
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A comunidade existente na ribeira de Massueime  é dominada pelo escalo. No entanto, a 
interpretação dos resultados (ver Tabela 1 no Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – 
Ictiofauna – Dados de Base dos Levantamentos de Campo; FIG.III.1.62): 
 

• Em Abril, aparecem muito poucos indivíduos e todos de dimensões 
relativamente elevadas. Isto deve-se, em primeiro lugar, à necessidade de 
utilizar redes de emalhar como método de amostragem, o que elimina os 
tamanhos mais pequenos.  
 
A baixa densidade encontrada pode dever-se, quer ao tipo de método de 
amostragem utilizado, quer ao efeito das cheias que já foi anteriormente 
referido. Por fim, é de realçar o aparente equilíbrio da comunidade no que se 
refere à presença das diferentes espécies encontradas; 
 
 

• Em Julho, a comunidade aparece claramente dominada por escalos de 
dimensões mais reduzidas. Também aqui se faz sentir o efeito do método de 
amostragem utilizado, que captura uma gama muito mais alargada de 
tamanhos (com a consequência de que o número de animais de dimensões 
menores é naturalmente maior, o que explica parte da desproporção 
encontrada).  
 
No entanto, o número de barbos e de bogas é muito menor, pelo que a 
desproporção não pode ser atribuída exclusivamente à mudança de método de 
amostragem. Uma razão para este facto pode ter a ver com  
uma reprodução mais precoce dos escalos relativamente às outras duas 
espécies; 
 
 

• Em Outubro, os resultados encontrados parecem confirmar a hipótese colocada 
no parágrafo anterior, uma vez que a desproporcionalidade entre as espécies 
encontradas tende a diminuir, com o aparecimento de juvenis de boga e de 
barbo. 

 
 

• Em Janeiro de 2002 confirmou-se a sua utilização como zona de reprodução 
das várias espécies desta comunidade, tendo em conta que a captura obtida é 
quase na sua totalidade constituída por indivíduos juvenis.  

 
 
Convém salientar que os valores encontrafdos para o índice de Fulton, em Abril, parecem 
confirmar a hipótese que atrás se colocou, relativamente ao facto de os animais se 
encontrarem numa pior condição fisiológica para iniciar a reprodução, devido ao grande 
stress ambiental a que estiveram sujeitos. 
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Nota: As percentagens referem-se ao número total de indivíduos capturados neste local nas três datas de amostragem 

 

FIG. III. 1. 62 – Resumo das Capturas Efectuadas na Ribeira de Massueime  

 
 
 
No entanto, com as amostragens de Janeiro de 2002 os parâmetros biométricos não 
indiciam qualquer problema nas várias espécies da comunidade, embora o facto de se 
tratar de juvenis dê origem a valores mais elevados do que o normal para o índice de 
Fulton. 
 
Por fim, é de salientar que a ribeira de Massueime parece ser mais importante, como 
local de reprodução sobretudo, para os escalos e em menor grau para as bogas do que 
para os barbos. Embora não tenham sido efectuados trabalhos de marcação dos 
indivíduos, supõem-se que parte dos reprodutores que originaram os juvenis encontrados 
sejam provenientes do rio Côa. 
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A comunidade piscícola encontrada na ribeira das Cabras apresenta-se relativamente 
equilibrada em termos da proporção das diferentes espécies encontradas ao longo das 
três amostragens efectuadas em 2001 (ver Tabela 2 no Anexo 3 – Sistemas Ecológicos 
(3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos Levantamentos de Campo); FIG.III.1.63). No 
entanto, não deve esquecer-se que, neste local, o método de amostragem utilizado foi 
sempre a pesca eléctrica, o que contribui parcialmente para esse equilíbrio. 
 
 

Nota: As percentagens referem-se ao número total de indivíduos capturados neste local nas três datas de amostragem). 
 
 
 

FIG. III. 1. 63 – Resumo das Capturas Efectuadas na Ribeira das Cabras  
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Com as amostragens de Janeiro de 2002, os resultados obtidos na ribeira das Cabras 
apresentam uma comunidade dominada pela boga, sobretudo constituída por animais 
juvenis.  
 
No entanto, o facto de a comunidade piscícola deste curso de água se encontrar, em 
épocas diferentes, dominada por espécies distintas, parece confirmar a sua importância 
como local de desova para as mesmas. Também as populações de barbo (Barbus barbus 
bocagei) e de escalo que foram encontradas se encontram essencialmente constituídas 
por juvenis. Finalmente, os parâmetros biométricos determinados indicam posições com 
uma boa condição. 
 
Da análise do comprimento dos indivíduos de cada espécie encontrados em cada data de 
amostragem, parece poder concluir-se que todas elas utilizam este curso de água para 
se reproduzir.  
 
Tal como foi anteriormente referido, e embora sem dados objectivos que permitam 
confirmar ou infirmar a hipótese seguinte, é muito provável que uma parte mais ou menos 
considerável dos indivíduos que se reproduziu neste local tenha origem em populações 
existentes no rio Côa. 
 
A comunidade existente na ribeira da Pega (ver Tabela 3 do Anexo 3 – Sistemas 
Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos Levantamentos de Campo);  
FIG. III.1.64) é quase exclusivamente constituída por escalos (um barbo em Abril, num 
total de 136 animais capturados). A esta situação não será alheio o facto de este ser o 
único curso de água, estudado no presente trabalho, que secou durante o Verão.  
 
Com as amostragens de Janeiro de 2002 confirmou-se o facto de se tratar de um curso 
de água totalmente dominado pelo escalo, sendo mais uma vez a população composta, 
maioritariamente por juvenis.  
 
Não deixa assim de ser curioso verificar que, apesar da seca que se verificou no período 
estival, a comunidade piscícola não pareça ter sido afectada pela mesma, uma vez que 
reapareceu, com o restabelecimento do caudal no curso de água, tendo aumentado o 
número de indivíduos entre Outubro de 2001 e Janeiro de 2002. É principalmente 
constituída por juvenis, que os dados biométricos indicam encontrarem-se em boa 
condição. 
 
Assim, quer as descontinuidades criadas, quer a alteração significativa das 
características da água, podem ter impedido a sua utilização pelos barbos e pelas bogas, 
espécies de maiores dimensões e mais exigentes do que o escalo em termos de 
qualidade da água. 
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Tendo em conta o que se refere no parágrafo anterior, é razoável supor que os escalos 
encontrados constituem uma população residente neste curso de água. Do mesmo modo, 
é igualmente razoável supor que este curso de água não é utilizado, de forma 
ecologicamente significativa, como local de reprodução para as populações existentes no 
rio Côa. 
 
 

 
Nota: As percentagens referem-se ao número total de indivíduos capturados neste local nas três datas de amostragem 

 
 

FIG. III. 1. 64 – Resumo das Capturas Efectuadas na Ribeira da Pega  
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Os resultados obtidos para o rio Côa, em Vilar Formoso (ver Tabela 4 do Anexo 3 – 
Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos Levantamentos de 
Campo); FIG. III.1.65), mostram que, ao contrário do que sucedia nos afluentes deste rio 
estudados até agora, o escalo é aqui uma espécie menos importante, dominando o barbo 
e a boga.  
 
No entanto, o facto de as amostras terem sido sempre efectuadas com recurso a redes 
de emalhar, pode ter contribuído, pelo menos parcialmente, para esse resultado, uma vez 
que os escalos são animais de menores dimensões que as bogas e os barbos, logo, mais 
difíceis de serem apanhados numa rede de emalhar. 
 

 
Nota: As percentagens referem-se ao número total de indivíduos capturados neste local nas três datas de amostragem 
 

FIG. III. 1. 65 – Resumo das Capturas Efectuadas no Rio Côa – Vilar Formoso 
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O número relativamente baixo de indivíduos que foram capturados nas três  
amostragens de 2001, pode ser devido a vários factores, cujo peso relativo no resultado 
final é difícil de avaliar: 
 

• Por um lado, a presença de um açude de média dimensão, a jusante do local 
de amostragem, pode limitar de algum modo, a migração dos peixes para 
montante; 
 

• Por outro lado, a utilização do local como área de lazer, durante a época 
quente, pode contribuir para afugentar as populações piscícolas do mesmo; 
 

• Por fim, o efeito das cheias não pode ser ignorado, podendo os resultados 
obtidos traduzir apenas um desequilíbrio transitório da comunidade, cuja 
recuperação começará, evidentemente, pelos indivíduos de maiores 
dimensões, que foram os que se encontraram; 
 

• Finalmente, a morfologia do curso de água neste local pode também ter 
influenciado os resultados obtidos, uma vez que a existência de um a 
profundidade considerável (quando comparada com Monforte e, sobretudo, 
com Pero Martins) não é propícia à existência de animais de pequenas 
dimensões. 

 
 
Com as amostragens em 2002 ressalta, em primeiro lugar, a inexistência de capturas 
neste local (ver Tabela 4 do Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados 
de Base dos Levantamentos de Campo)).  
 
No entanto, se tivermos em consideração que, já em Outubro de 2001, só foram 
capturados 6 indivíduos neste local, e que a captura mais abundante que aqui foi 
realizada consistiu em 18 indivíduos, não é de estranhar que, numa época mais fria e em 
que a mobilidade dos animais é menor, não se tenha capturado qualquer indivíduo. 
Assim, este resultado não parece suficiente para que se possa concluir que existe 
qualquer problema com a comunidade piscícola deste local, sendo mais razoável 
interpretá-lo dentro da aleatoriedade que sempre caracteriza a recolha de amostras 
biológicas, mesmo quando o esforço de amostragem aplicado é o mesmo. 
 
A comunidade piscícola do rio Côa, em Monforte , não parece ser muito diferente da 
encontrada em Vilar Formoso, nos meses de Abril e Julho (ver Tabela 5 do Anexo 3 – 
Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos Levantamentos de 
Campo); FIG. III.1.66). Já em Outubro e Janeiro a situação é diferente, aparecendo um 
número muito mais elevado de animais, sobretudo de bogas pelo que parece concluir-se 
que esta comunidade se encontra em equilíbrio, indicando os parâmetros biométricos de 
Janeiro de 2002 que os animais capturados são maiores e têm uma melhor condição. 
 
Uma vez que neste local o método de amostragem foi sempre o mesmo (redes de 
emalhar), a variação encontrada deve traduzir um fenómeno ecologicamente relevante. 
Para além do efeito das cheias, a que já se fez referência, a morfologia do rio neste local, 
com uma alternância significativa de zonas de rápidos e de zonas de remanso, bem 
como a existência de um corredor ripário bem consolidado, não serão alheias ao 
resultado encontrado.  
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Com efeito, este sector do rio tem todas as condições para funcionar como uma zona de 
refúgio (quer na época das chuvas, quer na época seca, o que é ecologicamente muito 
importante), a partir da qual os animais se podem expandir novamente para montante e 
para jusante, à medida que as condições hidrológicas e físico-químicas retomam a 
normalidade. 
 
Embora sem dados objectivos que possam suportar a hipótese que a seguir se 
apresenta, se olharmos para distribuição de tamanhos dos indivíduos encontrados, e 
dada a proximidade deste local com a foz da ribeira das Cabras, é razoável supor que 
pelo menos parte deles tenha feito a sua reprodução naquele curso de água. Este facto 
explicaria também o aumento do número de indivíduos em Outubro: a progressiva seca 
dos cursos de água mais pequenos provocou a sua deslocação para o curso principal do 
rio Côa.  

 
Nota: As percentagens referem-se ao número total de indivíduos capturados neste local nas três datas de amostragem 

 

FIG. III. 1. 66 – Resumo das Capturas Efectuadas no Rio Côa – Monforte 
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Os resultados obtidos para o rio Côa em Pero Martins em 2001 (ver Tabela 6 do  
Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos Levantamentos 
de Campo); FIG. III.1.67) são bastante complexos de interpretar, uma vez que, em cada 
data, se faz sentir a influência de factores bióticos e abióticos diferentes, o que dificulta a 
comparação dos mesmos: 
 
 

• Em Abril foram utilizadas redes de emalhar como método de amostragem, o 
que explica, em parte, o reduzido número de animais que foi capturado.  
 
No entanto, é importante referir que, comparativamente com os restantes 
pontos, este era o local onde os efeitos das cheias (caudal e velocidade da 
corrente) ainda se faziam sentir com mais intensidade, fruto da topografia do 
vale em que o rio corre, neste local. Assim, parte da reduzida densidade 
populacional encontrada pode, seguramente, explicar-se por esse facto; 
 
 

• Em Julho, o método de amostragem utilizado foi a pesca eléctrica, o que 
justifica, parcialmente, os resultados obtidos. No entanto, a topografia do vale 
do rio neste local, que acentuou os efeitos da cheia, antecipou igualmente os 
efeitos da seca: na altura em que se procedeu à pesca, o rio apresentava uma 
profundidade muito reduzida (entre 30 e 50 cm, em média).  
 
Este facto permitiu observar a morfologia do leito, que apresentava uma 
alternância regular de zonas mais fundas e de zonas menos fundas, embora 
parcialmente recobertas de sedimento fino. Deste modo, o rio apresentava 
condições propícias (embora não ideais) para à reprodução das várias espécies 
presentes, o que parece ser comprovado pela amplitude do intervalo de 
variação do comprimento dos indivíduos encontrados; 
 
 

• Finalmente, em Outubro, os efeitos da época seca faziam-se sentir de forma 
particularmente acentuada, tendo ocorrido um processo de eutrofização do 
local, pois embora o rio apresentasse pouco menos água do que em Julho (o 
que faz supor que a contribuição freática para manutenção do nível de água 
neste local será importante), a qualidade era significativamente pior, estando 
totalmente coberta por uma massa de algas que tornavam a visibilidade 
praticamente nula.  
 
Este fenómeno explicaria a redução muito significativa no número de indivíduos 
encontrado, uma vez que o método de amostragem foi o mesmo (pesca 
eléctrica). 
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Nota: As percentagens referem-se ao número total de indivíduos capturados neste local nas três datas de amostragem 

 

FIG. III. 1. 67 – Resumo das Capturas Efectuadas no Rio Côa – Pero Martins 

 
 
 
Uma análise global dos resultados obtidos para cada espécie, no conjunto dos 
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parágrafos que se seguem. 
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a) Escalo 
 
De uma forma geral, os indivíduos desta espécie não parecem apresentar problemas de 
crescimento, conforme se pode constatar pelo conjunto de valores obtidos para o índice 
de Fulton (Tabelas 1 a 6 do Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados 
de Base dos Levantamentos de Campo)) e para a equação da relação peso/comprimento 
(Figura 3 do Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos 
Levantamentos de Campo)). 
 
O facto de os maiores exemplares terem sido capturados na ribeira da Pega (Figuras 1 a 
3 do Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos 
Levantamentos de Campo)), juntamente com a grande amplitude de variação dos valores 
do comprimento dos indivíduos desta espécie, neste local, parece indicar a existência de 
uma população residente neste curso de água. Esta espécie parece ser mais abundante 
na ribeira de Massueime, ainda que aí tenha de competir com outras espécies, 
particularmente a boga.  
 
No entanto, essa competição parece verificar-se sobretudo nos juvenis, onde, de 
qualquer forma, os fenómenos de mortalidade compensatória, provocados não só pelas 
elevadas densidades verificadas, mas também pela acção de factores abióticos 
adversos, são comuns. Assim, não é de supor que o recrutamento final para as 
populações de escalo do rio Côa e, sobretudo dos afluentes, seja seriamente afectado. 
 
Por fim, é de salientar a menor quantidade de animais desta espécie que foram 
encontrados no rio Côa, com excepção de Pero Martins. Conforme já foi referido, tal 
poderá dever-se, quer à morfologia do rio, como é o caso de Vilar Formoso, quer à 
própria selectividade do método de amostragem utilizado. 
 
 
 
b) Barbo 
 
De uma forma geral, os indivíduos desta espécie não parecem apresentar problemas de 
crescimento, conforme se pode constatar pelo conjunto de valores obtidos para o índice 
de Fulton (Tabelas 1 a 6 do Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados 
de Base dos Levantamentos de Campo)) e para a equação da relação peso/comprimento 
(Figura 6 do Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos 
Levantamentos de Campo)). 
 
Os resultados parecem indicar que esta espécie usa os afluentes do rio Côa como locais 
de desova, pois é sobretudo aí que se encontram os seus juvenis (Figuras 4 a 6 do 
Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos Levantamentos 
de Campo)).  
 
No entanto, como se pode constatar pelos resultados obtidos para Pero Martins, também 
ocorre alguma reprodução no curso principal do rio Côa, desde que as características do 
local o permitam minimamente.  
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Os adultos preferem águas mais profundas, como se pode constatar pelo maior número 
de exemplares encontrados em Vilar Formoso. 
 
Tal como nos casos anteriores, há que ter em atenção os efeitos de selectividade 
específicos de cada um dos dois métodos de amostragem que foram utilizados, e que 
podem afectar a comparação directa dos resultados entre pontos e entre datas de 
amostragem. 
 
 
 
c) Boga 
 
De uma forma geral, os indivíduos desta espécie não parecem apresentar problemas de 
crescimento, conforme se pode constatar pelo conjunto de valores obtidos para o índice 
de Fulton (Tabelas 1 a 6 do Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados 
de Base dos Levantamentos de Campo)) e para a equação da relação peso/comprimento 
(Figura 9 Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – Ictiofauna – Dados de Base dos 
Levantamentos de Campo)). 
 
Tal como o barbo, também a boga parece utilizar os afluentes do rio Côa como  
locais preferenciais de desova (Figuras 7 a 9 Anexo 3 – Sistemas Ecológicos (3.E – 
Ictiofauna – Dados de Base dos Levantamentos de Campo)), embora esta também 
pareça ocorrer no próprio rio Côa, como parecem indicar os resultados obtidos para Pero 
Martins. 
 
Também como no caso do barbo, os animais de maiores dimensões parecem  
preferir águas mais profundas, o que explica a sua presença em Vilar Formoso ou em 
Monforte.  
 
Neste último caso, o valor relativamente elevado de exemplares desta espécie que foram 
encontrados na amostra de Outubro, parece dever-se ao facto de se tratar do fim da 
época seca, apresentando este local uma qualidade da água propícia às exigências 
ambientais dos indivíduos desta espécie, que não seria possível encontrar, quer nos 
afluentes, quer em todo o curso principal do rio Côa (por exemplo, e conforme já foi 
referido, a zona de Pero Martins). 
 
Quanto aos resultados obtidos para Pêro Martins em Janeiro de 2002, o facto mais 
importante a realçar parece ser a franca recuperação desta comunidade após os efeitos 
da seca estival.  
 
As capturas aparecem claramente dominadas pela boga, o que pode ser explicado pelo 
facto de esta ser uma espécie que, dentro da família Ciprinidae, é das que melhor se 
adaptam a águas frias e bem oxigenadas. Tal como em Monforte, a captura de Janeiro 
parece ser constituída por animais em melhor condição. Finalmente, a grande quantidade 
de juvenis que foi capturada, indicia o sucesso reprodutor da comunidade neste local, 
pelo que se pode afirmar, com grande confiança, que se trata de uma comunidade em 
equilíbrio com o seu nicho ecológico, sem sinais de perturbação ecológica. 
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6.6.6 Síntese Crítica dos Resultados Obtidos 

Do conjunto de resultados obtidos nas amostragens realizadas para a caracterização do 
estado ecológico presente do troço médio do rio Côa e de três dos seus afluentes, parece 
poder retirar-se as conclusões seguintes: 
 

• Os cursos de água estudados apresentaram-se fortemente alterados devido à 
acção sucessiva de dois factores: uma época de chuvas extraordinariamente 
intensa, com caudais de cheia cuja magnitude e duração se apresentaram 
muito acima dos valores médios para estes locais; uma seca igualmente 
prolongada, cujo período de transição em relação à cheia precedente foi 
relativamente curto; 
 

• As comunidades bióticas analisadas (macroinvertebrados bentónicos e peixes) 
foram fortemente perturbadas pelos factores mencionados nos parágrafos 
anteriores, tendo a recuperação do stress devido às cheias sido retardada e 
dificultada pela acção subsequente da seca; 
 

• No entanto, e apesar dos factos atrás referidos, foi possível verificar a 
inexistência de situações graves de alteração do funcionamento dos 
ecossistemas, que tivessem origem antropogénica, nomeadamente, a 
existência de focos de poluição importantes; 
 

• No que se refere à comunidade piscícola, não foi detectada a presença de 
salmonídeos, sendo esta constituída inteiramente por ciprinídeos. As 
populações analisadas não parecem apresentar nenhum problema em termos 
do seu equilíbrio biológico, tendo inclusivé uma resiliência elevada, face às 
perturbações a que estiveram sujeitas durante todo o período de estudo; 

 
• É de referir que foi detectada a presença de lontra em vários dos locais 

analisados (Vilar Formoso, Monforte, Pero Martins, Massueime). Foi igualmente 
detectada a presença de lagostim vermelho da Louisiana na ribeira das  
Cabras; 
 

• Considerando o conjunto de indicadores ecológicos analisados no presente 
trabalho, pode considerar-se as ribeiras da Pega, das Cabras e de ribeira de 
Massueime e o rio Côa em Pero Martins, como os locais onde os efeitos dos 
factores ambientais se fizeram sentir com mais intensidade nas comunidades 
bióticas; 
 

• Do mesmo modo, o rio Côa em Vilar Formoso e, sobretudo, em Monforte, 
apresenta uma estrutura particularmente equilibrada, que lhe permite servir 
como zona de refúgio e, posteriormente, como foco de recuperação das 
comunidades bióticas dos locais mais afectados por condições ambientais 
adversas. 

 
No Quadro III.1.21 apresentam-se as espécies de ictiofauna ocorrentes no rio Côa, 
organizadas taxonomicamente por classes e famílias, os estatutos de conservação gerais 
e a situação actual na área em estudo. 
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Quadro III. 1. 21 – Ictiofauna da Região do Alto Côa e seu Enquadramento 

 
 

ESPÉCIE NOME VULGAR LV UICN 94 LV UICN 88-
92 

LV CE 80 C BERNA D FFH IECe LV ICONA 
86 

LV ICN 91 Carácter Presença StatPop TendPop IntHaliêut StatPop StatPop StatPop StatPop StatPop StatPop TendPop StatPop StatPop StatPop 

Contexto geográfico Portugal Continental Mundial Mundial Europa Europa U Europeia Europa Espanha Port Cont PortCont 
Endemismos 

PortCont PortCont PortCont PortCont Alb Valeira Baixo Sabor Sabor-Maçãs Alb Azibo Douro Int Arribes Douro Arribes Douro R Águeda Baixo Côa Alto Côa FAMÍLIA 

Referências de base 5 1 2 3    4 5 5; 6    5; 6 6           

 
ACIPENSERIDAE Acipenser sturio (Linnaeus) Esturjão, Solho ou Solho-Rei CR A2d E E III *II;V 5 E E Aut  Ma Mrr -3        -5 -5      

ANGUILLIDAE Anguilla anguilla (Linnaeus) Enguia, Eiró ou Iró (Meixão ou Angula)    I - V   1 V CT Aut  Mc Mcm -1 P4C5 x      -5  x x   

CYPRINIDAE Barbus bocagei  (Steindachner) Barbo-do-Norte ou Barbeso       III V 2 NT NT Aut I D Pcm -9 P3C1 4 4 4 x x 4 0 x x 4 

CYPRINIDAE Carassius auratus (Linnaeus) Pimpão- vermelho ou Peixe-dourado   I   0 NT NT Int   D Pcm -9 P1C1      x 4 0 x x   

CYPRINIDAE Carassius carassius (Linnaeus) Pimpão     R - V     0   x Int?   D X -9 C1   3.5                 

CYPRINIDAE Chondrostoma lemmingii (Steindachner) Boga ou Pardelha-de-boca-arqueada VU A2ce   III  4 NT R  Aut I D Pcm -1 P3C1         x x ? 

CYPRINIDAE Chondrostoma polylepis duriensis Coelho Boga-de-boca-direita-do-Norte       III II 3 NT NT Aut I(N) D Cm -9 P3C2 x 4 x x x 4 -1 x x 4 

CYPRINIDAE Cyprinus carpio (Linnaeus) Carpa ou Sarmão   V - E   0 NT NT Int?   D Cm -9 P5C2 x     x 4 0  x   

CYPRINIDAE Gobio gobio ( Linnaeus) Gobio, Barbo-espanhol ou Espanholito     I - R     0 NT x Int   D X -9 P1C1 x x     x 3 1   x x 

CYPRINIDAE Leuciscus carolitertii (Risso)  Escalo-do-Norte ou Escalo-galego           2 NT NT Aut I(NW) D Cm -9 P3C2 2 4     x 4 -1 x x 4 

CYPRINIDAE Rutilus arcasii (Steindachner) Panjorca, Pardelha ou Ruivaco-comum    III II 3 NT I Aut I D Lcm -9 P2C1 x   x  3 4 -1     

CYPRINIDAE Tinca tinca (Linnaeus) Tenca ou Godião   I   0 NT NT Int?   D X -9 P3C2 ?     ? 4 0     

CYPRINIDAE Tropidophoxinelllus alburnoides (Steindachner) Bordalo, Ablete ou Bogardo       III II 3 NT NT Aut I D Cm -9 P2C1 x x x x x 1   x x x 

COBITIDAE Cobitis calderoni  (Bacescu)  Verdemã- do-Norte  VU A1ace+2ce  R III  4 K K Aut I D Esc -9 P1  3.5      x x x 

COBITIDAE Cobitis maroccana (Pellegrin)  Verdemã-iberomauritânico ou Serpentina  LR nt   R     3   NT Aut IA D Esc -9 P1         x     x x x 

ESOCIDAE Esox lucius  (Linnaeus) Lúcio   I - V   0 NT NT Int   D Rr 1 P5C4     4 x 3 1     

SALMONIDAE Hucho hucho Salmão-do-Danúbio  E E   4 R x Int    X  P3       1      

SALMONIDAE Oncorhynchus mykiss (Walbaum) Truta-arco-iris      0 NT NT Int   D Cm -9 P5C4       2      

SALMONIDAE Salmo trutta trutta (Linnaeus) Truta-marisca   E   2 NT V Aut  Ma Mrr -9 P5C5    x         

POECILIIDAE Gambusia holbrooki (Girard)  Gambusia, Gambusino ou Peixe- mosquito      0 NT NT Int   D Cm -9 P1 x     x 4 1 x    

CENTRARCHIDAE Lepomis gibbosus (Linnaeus) Peixe-sol ou Perca-sol           0 NT NT Int   D Cm -9 P1 2 4     x 4 1       

CENTRARCHIDAE Micropterus salmoides (Lacepede)  Achigã           0 NT NT Int   D Cm -9 P5C3   2     x 4 0   x 2 

                             

 Diversidade da Ictiofauna regional                                

 Autóctones          (9-9)/29        9/29        9/29 

      Endemismos restritos          (5-7)/18       5/18        7/18 

           Portugueses           (0-0)/2      0/2        0/2 

           Ibéricos           (5-6)/15      5/15        6/15 

           Ibero-norte africanos           (0-1)/1      0/1        1/1 

           SW Europeus                            

 Introduzidas          (4-2)/17       4/17        2/17 

 Espécies classificadas  (1-3)/15 (0-0)/3 (3-3)/20 (4-5)/24 (3-3)/19 (3-4)/21 (1-1)/15 (1-2)/22      (9-9)/40  3/21        4/21 

      1º nível importância  (0-0)/1 (0-0)/2 (0-0)/7   (0-0)/1 (0-0)/2 (0-0)/2 (0-0)/3      (1-1)/7  0/2        0/2 

      2º nível  (0-0)/1   (0-0)/4 (4-5)/24 (0-0)/1 (1-2)/8 (0-0)/5 (0-0)/5      (0-0)/1  1/8        2/8 

      3º nível  (1-2)/7 (0-0)/1 (2-2)/3   (2-2)/13 (2-3)/11 (0-0)/5 (0-1)/9      (3-4)/14  2/11        3/11 

                             

Referências:  1 - UICN em www.unep- wcmc.org; 2 - UICN 1988 e CEE-NU 1992; 3 - Lelek 1980; 4 - Morillo (org) 1986; 5 - Magalhães & Rogado (coord) 1991 e 1993; 6 - DGF 1998                

 
Nota: ver legenda no ponto 6.8 deste volume 
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6.7 Avifauna 

6.7.1 Metodologia 

A avifauna constitui um dos mais importantes meios de caracterização da riqueza e da 
sensibilidade dos diversos meios naturais, de tal forma que o seu conhecimento se revela 
fundamental sempre que surge o interesse em provocar alterações no meio em que 
habitam. 
 
O levantamento da situação de referência das comunidades de aves no vale do Alto Côa 
foi desenvolvido no sentido de identificar as diversas espécies presentes e respectivos 
habitats, com interesse particular pelas que apresentam um estatuto prioritário de 
conservação de modo a se caracterizar o melhor possível a situação actualmente 
existente. 
 
A metodologia adoptada para este estudo foi definida de acordo com os critérios 
utilizados para o Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor e descritas por Bibby et al.(1992) e Rabaça (1995). Deste modo, o levantamento 
da situação de referência no Alto Côa foi efectuado através dos mesmos métodos, 
utilizando-se conjuntamente a observação directa e pontos de escuta. 
 
Para melhor identificação dos locais onde ocorrem ou nidificam as espécies mais 
sensíveis ou com estatuto prioritário de conservação, foram cartografados os respectivos 
locais, recorrendo-se a uma adaptação do método dos mapas. Considerou-se a área 
directamente afectada e uma zona envolvente até cerca de 1 km das albufeiras previstas, 
de forma a melhor caracterizar os efeitos da construção das barragens. 
 
O rio Côa foi dividido em oito troços de aproximadamente 5 km de extensão desde a 
Ponte da Estrada Nacional n.º 332 junto de Almeida, até próximo da foz da ribeira de 
Massueime, sendo o primeiro o que se localiza a montante. Incluiu-se assim todo o vale 
do rio Côa desde Almeida, até próximo da foz da ribeira de Massueime, perfazendo cerca 
de 40 quilómetros de extensão ao longo do vale. A barragem na ribeira de Massueime foi 
considerada num nono troço e a da ribeira das Cabras, junto a Pinhel, foi considerada o 
décimo troço.  
 
Em cada troço considerou-se o leito de cheias, a vegetação ripícola e as encostas 
envolventes, com especial atenção para as áreas escarpadas, sendo referenciadas as 
zonas que apresentam locais de nidificação ocupados. Efectuaram-se várias visitas aos 
troços, em horas distintas, com o intuito de aumentar a detectabilidade das diferentes 
espécies. 
 
Os registos de campo basearam-se na escala ordinal utilizada na elaboração dos atlas 
ornitológicos, padronizado pelo “International Bird Census Committee” (IBBC), 
descrevendo-se apenas a presença de espécies, o respectivo habitat e o seu estatuto de 
conservação. 
 
Avaliou-se deste modo o grau de nidificação, de modo a permitir reconhecer a 
importância de cada local para as espécies presentes. Da mesma forma que para o caso 
do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, também se considerou a possibilidade 
de habitats alternativos para os casos directamente afectados. 
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Nesta análise foram ainda introduzidos os dados recebidos do Parque Natural do Douro 
Internacional (Anexo 3-G) referentes à localização de ninhos e áreas vitais das diferentes 
espécies de aves rupícolas que ocorrem na ZPE do Douro Internacional e vale do rio 
Águeda, consideradas como o grupo de maior relevância em termos de conservação 
para esta área. Esses dados foram obtidos entre 1992 e 2002, no âmbito de trabalhos de 
recenseamento e pesquisas sobre a biologia e ecologia dessas espécies. 
 
As informações fornecidas pelo Parque a cerca da restante avifauna, correspondem a 
dados obtidos através da consulta dos resultados do projecto Atlas Nacional de Aves 
Nidificantes (ainda incompletos). 
 
 
 
6.7.2 Situação Geral Detectada 

Numa primeira análise, podemos dizer que a área em estudo referente ao vale do Côa 
apresenta uma morfologia variável. A montante o vale apresenta encostas com declives 
menos acentuados e à medida que nos deslocamos para jusante vão surgindo mais 
zonas escarpadas associadas ao facto deste vale se tornar mais estreito e encaixado, 
formando mesmo um canhão fluvial sensivelmente desde Quintã de Pero Martins até 
junto da foz da ribeira de Massueime, reunindo características mais propícias às espécies 
rupícolas. 
 
A caracterização da situação de referência relativamente à avifauna, foi efectuada com 
base em trabalho de campo realizado entre Outubro de 2000 e Julho de 2001. Procurou-
se identificar todas as espécies presentes, associando-as a um grau de nidificação de 
acordo com a metodologia definida. No total foram identificadas 95 espécies, das quais 
87 são potenciais nidificantes (residentes ou estivais).  
 
Foram ainda detectadas 10 novas espécies para a área de estudo, as quais não estavam 
referidas no Atlas das Aves que Nidificam em Portugal Continental e identificaram-se as 
zonas mais importantes para a nidificação das espécies sensíveis ou prioritárias em 
termos de conservação, nomeadamente as rupícolas.  
 
Foram localizados cerca de 30 ninhos, sendo de salientar uma colónia de Grifo com 18 a 
20 ninhos, mais 4 de Águia Real, outros 2 de Grifo, 5 de Abutre do Egipto e 1 de Águia de 
Bonelli. Em relação à Cegonha-preta não foi encontrado nenhum ninho nas margens. 
Contudo, dada a dificuldade em detectar este tipo de ninhos não descartamos a 
possibilidade de ocorrer pelo menos um ninho na área de estudo junto ao rio. Resta ainda 
referir que não são aqui mencionados os ninhos que se considera não serem afectados 
pelo aproveitamento hidroeléctrico em questão. 
 
Ao longo dos troços em estudo efectuou-se ainda o levantamento de zonas de 
cascalheira propícias à alimentação de espécies como a Cegonha-preta. 
 
Apresentam-se assim no Quadro III.1.22 as espécies detectadas por troço com os 
respectivos habitats de alimentação e nidificação, sempre que este se confirmou, e no 
Quadro III.1.23 todas as aves que utilizam a área, assim como o respectivo estatuto de 
conservação, de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et 
al., 1990). Estes quadros foram estruturados considerando a ordem taxonómica em 
famílias e espécies de acordo com Voous (1977), referindo o sistemata e o nome vulgar.  
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Quadro III. 1. 22 – Espécies Detectadas por Troço com Referências ao Habitats de 
Alimentação e Nidificação 

TROÇO 1 
HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 

Nidificação  Alimentação 
FAMÍLIA / ESPÉCIE 

Nidificação  Alimentação 
ARDEIDAE   Motacilla cinerea (Tunstall)  Rio/Casc 
Bubulcus ibis (Linnaeus)   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Ardea cinerea (Linnaeus)   CINCLIDAE   
CICONIDAE   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
Ciconia nigra (Linnaeus)   TROGLODYTIDAE   
ANATIDAE   Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ma 
Anas platyrhynchos (Linnaeus)  Rio TURDIDAE   
ACCIPITRIDAE   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
Milvus migrans (Boddaert)  Rio/Ag Luscinia megarhynchos (Linnaeus)   
Milvus milvus (Boddaert)   Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin)   
Neophron percnopterus (Linnaeus)   Saxicola torquata (Linnaeus)   
Gyps fulvus (Hablizl)   Oenanthe oenanthe (Linnaeus)   
Aegypius monachus    Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Circaetus gallicus (Gmelin)   Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circus cyaneus  (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma Monticola solitarius (Linnaeus)  Hr 
Circus pygargus (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus)  Ag/Inc 
Accipiter gentillis (Linnaeus)   Turdus viscivorus (Linnaeus)   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Buteo buteo (Linnaeus)   Cettia cetti (Temminck)  Vr 
Pernis apivorus   Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus)  Hr/Inc/Ma Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Hieraaetus pennatus (Vieillot) Sb/Pov  Inc/Ma/Pov  Hippolais polyglotta (Vieillot)   
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)   Sylvia undata (Boddaert)  Ma 
FALCONIDAE   Sylvia cantillans (Pallas)  Ma Ma 
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)   
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia communis Latham    
PHASIANIDAE   Sylvia atricapilla (Linnaeus)   
Alectoris rufa (Linnaeus)   Phylloscopus bonelli  (Vieillot)  Sb 
Coturnix coturnix (Linnaeus)   Phylloscopus collybita  (Vieillot)   
CHARADRIIDAE   MUSCICAPIDAE   
Charadrius dubius  (Scopoli)   Mus cicapa striata (Pallas)   
SCOLOPACIDAE   AEGITHALIDAE   
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)   Aegithalos caudatus (Linnaeus)  Sb/Az/Pov  
COLUMBIDAE   PARIDAE   
Columba palumbus (Linnaeus)   Parus cristatus (Linnaeus)  Pov/Sb 
Streptopelia turtur (Linnaeus)   Parus ater (Linnaeus)  Pov  
Streptopelia decaocto   Parus caeruleus (Linnaeus) Sb/Az Ag/Vr/Sb 
CUCULIDAE   Parus major (Linnaeus) Sb/Az Ag/Vr/Sb 
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag SITTIDAE   
TYTONIDAE   Sitta europaea (Linnaeus)   
Tyto alba (Scopoli)   CERTHIIDAE   
STRIGIDAE   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm)  Sb/Ag/Vr 
Otus scops (Linnaeus)   ORIOLIDAE   
Bubo bubo (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)   
Athene noctua (Scopoli)   LANIIDAE   
APODIDAE   Lanius meridionalis (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma 
Apus apus (Linnaeus)   Lanius senator (Linnaeus)   
Apus melba (Linnaeus)   CORVIDAE   
ALCEDINIDAE   Garrulus glandarius (Linnaeus)   
Alcedo atthis (Linnaeus)   Cyanopica cyana (Pallas)  Ag/Inc 
MEROPIDAE   Pica pica (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus)  Ag/Inc Corvus corax (Linnaeus)  Inc  
UPUPIDAE     STURNIDAE   
Upupa epops (Linnaeus)  Ag/Inc Sturnus unicolor (Temminck) Con/Sb/Az Ag 
PICIDAE   PASSERIDAE  Ag 
Picus viridis (Linnaeus)   Passer domesticus (Linnaeus)   
Dendrocopus major (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)   
Dendrocopus minor (Linnaeus)   Passer montanus (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   Petronia petronia (Linnaeus)  Hr/Ag 
Calandrela brachydactyla   FRINGILLIDAE   
Galerida cristata (Linnaeus)   Fringilla coelebs (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L. Brehm)   Serinus serinus (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Lullula arborea (Linnaeus)   Carduelis chloris (Linnaeus)  Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis carduelis (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Riparia riparia (Linnaeus)   Carduelis cannabina (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli)  Hr/Vo/Rio Coccot. coccothraustes (Linnaeus)   
Hirundo rustica (Linnaeus)   EMBERIZIDAE   
Hirundo daurica (Linnaeus) Hr/Con Hr/Vo/Rio Emberiza cirlus (Linnaeus)   
Delichon urbica (Linnaeus)   Emberiza cia (Linnaeus) Inc/Ma Ag/Ma/Inc  
MOTACILLIDAE   Miliaria calandra (Linnaeus)  Ag/Inc 
Anthus campestris (Linnaeus)      
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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TROÇO 2 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Bubulcus ibis (Linnaeus)   CINCLIDAE   
Ardea cinerea (Linnaeus)   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
CICONIDAE   TROGLODYTIDAE   
Ciconia nigra (Linnaeus)   Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ma 
ANATIDAE   TURDIDAE   
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
ACCIPITRIDAE   Luscinia megarhynchos (Linnaeus)   
Milvus migrans (Boddaert)   Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin)   
Milvus milvus (Boddaert)   Saxicola torquata (Linnaeus)   
Neophron percnopterus (Linnaeus)   Oenanthe oenanthe (Linnaeus)    
Gyps fulvus (Hablizl)  Ag/Hr Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Aegypius monachus    Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circaetus gallicus (Gmelin)  Ag/Sb Monticola solitarius (Linnaeus)  Hr 
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus)  Ag/Inc 
Circus pygargus (Linnaeus)   Turdus viscivorus (Linnaeus)  Inc/Sb 
Accipiter gentillis (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   Cettia cetti (Temminck)  Vr 
Buteo buteo (Linnaeus)   Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Pernis apivorus Az/Sb Ma/Az/Sb Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus)   Hippolais polyglotta (Vieillot)  Ma/Vr 
Hieraaetus pennatus (Vieillot)   Sylvia undata (Boddaert)  Ma 
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)   Sylvia cantillans (Pallas)   Ma 
FALCONIDAE   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)  Ma 
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia communis Latham    
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia atricapilla (Linnaeus)   Vr 
PHASIANIDAE   Phylloscopus bonelli  (Vieillot)   
Alectoris rufa (Linnaeus)   Phylloscopus collybita  (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)   MUSCICAPIDAE   
CHARADRIIDAE   Muscicapa striata (Pallas)   
Charadrius dubius  (Scopoli)  Casc AEGITHALIDAE   
SCOLOPACIDAE   Aegithalos caudatus (Linnaeus)   
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)  Casc PARIDAE   
COLUMBIDAE   Parus cristatus (Linnaeus)   
Columba palumbus (Linnaeus)   Parus ater (Linnaeus)   
Streptopelia turtur (Linnaeus)   Parus caeruleus (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
Streptopelia decaocto   Parus major (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
CUCULIDAE   SITTIDAE   
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag Sitta europaea (Linnaeus)   
TYTONIDAE   CERTHIIDAE   
Tyto alba (Scopoli)   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm)   
STRIGIDAE   ORIOLIDAE   
Otus scops (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)   
Bubo bubo (Linnaeus)   LANIIDAE   
Athene noctua (Scopoli)   Lanius meridionalis (Linnaeus)   
APODIDAE   Lanius senator (Linnaeus)   
Apus apus (Linnaeus)   CORVIDAE   
Apus melba (Linnaeus)   Garrulus glandarius (Linnaeus)   
ALCEDINIDAE   Cyanopica cyana (Pallas)  Ag/Inc 
Alcedo atthis (Linnaeus)  Rio Pica pica (Linnaeus)   
MEROPIDAE   Corvus corax (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc STURNIDAE   
UPUPIDAE     Sturnus unicolor (Temminck)  Ag 
Upupa epops (Linnaeus)   PASSERIDAE   
PICIDAE   Passer domesticus (Linnaeus)  Ag 
Picus viridis (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)   
Dendrocopus major (Linnaeus)   Passer montanus (Linnaeus )   
Dendrocopus minor (Linnaeus)   Petronia petronia (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   FRINGILLIDAE   
Calandrela brachydactyla   Fringilla coelebs (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida cristata (Linnaeus)   Serinus serinus (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L.  Brehm)   Carduelis chloris (Linnaeus)   
Lullula arborea (Linnaeus)  Ag/Inc Carduelis carduelis (Linnaeus)  Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis cannabina (Linnaeus)  Ag/Inc 
Riparia riparia (Linnaeus)   Coccot. coccothraustes (Linnaeus)   
Ptyonoprogne rupes tris (Scopoli) Hr Hr/Vo/Rio EMBERIZIDAE   
Hirundo rustica (Linnaeus)  Rio/Vo Emberiza cirlus (Linnaeus)   
Hirundo daurica (Linnaeus)   Emberiza cia (Linnaeus)  Ag/Ma/Inc  
Delichon urbica (Linnaeus)   Miliaria calandra (Linnaeus)   
MOTACILLIDAE      
Anthus campestris (Linnaeus)      
Motacilla cinerea (Tunstall)      
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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TROÇO 3 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla cinerea (Tunstall)   
Bubulcus ibis (Linnaeus)   Motacilla alba (Linnaeus) Hr/Con Rio/Casc 
Ardea cinerea (Linnaeus)  Vr CINCLIDAE   
CICONIDAE   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
Ciconia nigra (Linnaeus)   TROGLODYTIDAE   
ANATIDAE   Troglodytes troglodytes (Linnaeus) Ma Ma 
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   TURDIDAE   
ACCIPITRIDAE   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
Milvus migrans (Boddaert)   Luscinia megarhynchos (Linnaeus) Vr Vr/Ag 
Milvus milvus (Boddaert)  Inc/Ma Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin)  Ag/Hr 
Neophron percnopterus (Linnaeus)  Ag/Hr Saxicola torquata (Linnaeus) Inc/Vr Ag/Inc/Ma 
Gyps fulvus (Hablizl)  Ag/Hr Oenanthe oenanthe (Linnaeus)    
Aegypius monachus    Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Circaetus gallicus (Gmelin)   Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Monticola solitarius (Linnaeus)  Hr 
Circus pygargus (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Accipiter gentillis (Linnaeus)   Turdus viscivorus (Linnaeus)   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Buteo buteo (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma Cettia cetti (Temminck) Vr Vr 
Pernis apivorus  Ma/Az/Sb Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus) Hr Ag/Inc/Sb Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Hieraaetus pennatus (Vieillot) Pov/Sb Inc/Ma/Pov  Hippolais polyglotta (Vieillot) Vr/Sb Ma/Vr/Sb 
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)  Hr/Ag/Inc  Sylvia undata (Boddaert)   
FALCONIDAE   Sylvia cantillans (Pallas)  Ma Ma 
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)  Ma 
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia communis (Latham)   
PHASIANIDAE   Sylvia atricapilla (Linnaeus)   Vr 
Alectoris rufa (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc Phylloscopus bonelli (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)   Phylloscopus collybita (Vieillot)   
CHARADRIIDAE   MUSCICAPIDAE   
Charadrius dubius  (Scopoli)  Casc Muscicapa striata (Pallas)   
SCOLOPACIDAE   AEGITHALIDAE   
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)  Casc Aegithalos caudatus (Linnaeus) Sb Sb/Pov  
COLUMBIDAE   PARIDAE   
Columba palumbus (Linnaeus) Sb Ag/Sb/Inc Parus cristatus (Linnaeus)   
Streptopelia turtur (Linnaeus)  Ag/Inc Parus ater (Linnaeus)   
Streptopelia decaocto   Parus caeruleus (Linnaeus) Sb Sb 
CUCULIDAE   Parus major (Linnaeus) Sb/Vr Ag/Vr/Sb 
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag SITTIDAE   
TYTONIDAE   Sitta europaea (Linnaeus)   
Tyto alba (Scopoli)   CERTHIIDAE   
STRIGIDAE   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm) Sb Sb/Ag/Vr 
Otus scops (Linnaeus)  Ag/Sb/Inc ORIOLIDAE   
Bubo bubo (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)  Vr 
Athene noctua (Scopoli)   LANIIDAE   
APODIDAE   Lanius meridionalis (Linnaeus)   
Apus apus (Linnaeus)   Lanius senator (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Apus melba (Linnaeus)   CORVIDAE   
ALCEDINIDAE   Garrulus glandarius  (Linnaeus)  Sb/Inc 
Alcedo atthis (Linnaeus ) Rio Rio Cyanopica cyana (Pallas)  Sb/Inc 
MEROPIDAE   Pica pica (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus)  Ag/Inc Corvus corax (Linnaeus)  Inc  
UPUPIDAE     STURNIDAE   
Upupa epops (Linnaeus) Con/Sb Ag/Inc Sturnus unicolor (Temminck)  Ag 
PICIDAE   PASSERIDAE   
Jynx torquilla  Sb Passer domesticus (Linnaeus)  Ag 
Picus viridis (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)   
Dendrocopos major (Linnaeus)  Sb Passer montanus (Linnaeus)   
Dendrocopos minor (Linnaeus)   Petronia petronia (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   FRINGILLIDAE   
Calandrela brachydactyla   Fringilla coelebs (Linnaeus) Vr/Sb Vr/Ag/Inc 
Galerida cristata (Linnaeus)   Serinus serinus (Linnaeus) Vr/Sb Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L. Brehm)   Carduelis chloris (Linnaeus)  Ag/Inc 
Lullula arborea (Linnaeus) Inc  Ag/Inc Carduelis carduelis (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis cannabina (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Riparia riparia (Linnaeus)   Coccot. coccothraustes (Linnaeus) Sb Sb 
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli) Hr Hr/Vo/Rio EMBERIZIDAE   
Hirundo rustica (Linnaeus)   Emberiza cirlus (Linnaeus) Ma Ag/Ma 
Hirundo daurica (Linnaeus) Hr Hr/Vo/Rio Emberiza cia (Linnaeus) Ma/Inc  Ag/Ma/Inc  
Delichon urbica (Linnaeus)  Rio/Vo Miliaria calandra (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
MOTACILLIDAE      
Anthus campestris (Linnaeus)      
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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TROÇO 4 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Bubulcus ibis (Linnaeus)   CINCLIDAE   
Ardea cinerea (Linnaeus)   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
CICONIDAE   TROGLODYTIDAE   
Ciconia nigra (Linnaeus)   Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ma 
ANATIDAE   TURDIDAE   
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
ACCIPITRIDAE   Luscinia megarhynchos (Linnaeus)   
Milvus migrans (Boddaert)   Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin)   
Milvus milvus (Boddaert)   Saxicola torquata (Linnaeus)   
Neophron percnopterus (Linnaeus)   Oenanthe oenanthe (Linnaeus)    
Gyps fulvus (Hablizl)   Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Aegypius monachus    Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circaetus gallicus (Gmelin)   Monticola solitarius (Linnaeus)   
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus)   
Circus pygargus (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma Turdus viscivorus (Linnaeus)   
Accipiter gentillis (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   Cettia cetti (Temminck)   
Buteo buteo (Linnaeus)   Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Pernis apivorus  Ma/Az/Sb Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus)   Hippolais polyglotta (Vieillot)   
Hieraaetus pennatus (Vieillot)   Sylvia undata (Boddaert)  Ma 
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)   Sylvia cantillans (Pallas)   Ma/Az 
FALCONIDAE   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)  Ma 
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia communis Latham    
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia atricapilla (Linnaeus)   Vr 
PHASIANIDAE   Phylloscopus bonelli (Vieillot)  Vr/Sb/Az 
Alectoris rufa (Linnaeus)  Ag/Inc Phylloscopus collybita (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)   MUSCICAPIDAE   
CHARADRIIDAE   Muscicapa striata (Pallas)   
Charadrius dubius  Scopoli   AEGITHALIDAE   
SCOLOPACIDAE   Aegithalos caudatus (Linnaeus)   
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)   PARIDAE   
COLUMBIDAE   Parus cristatus (Linnaeus)   
Columba palumbus (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb Parus ater (Linnaeus)   
Streptopelia turtur (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma Parus caeruleus (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
Streptopelia decaocto   Parus major (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
CUCULIDAE   SITTIDAE   
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag Sitta europaea (Linnaeus)   
TYTONIDAE   CERTHIIDAE   
Tyto alba (Scopoli)   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm)  Sb/Ag/Vr 
STRIGIDAE   ORIOLIDAE   
Otus scops (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)  Vr 
Bubo bubo (Linnaeus)   LANIIDAE   
Athene noctua (Scopoli)   Lanius meridionalis (Linnaeus)   
APODIDAE   Lanius senator (Linnaeus)  Ag/Inc 
Apus apus ((Linnaeus))   CORVIDAE   
Apus melba (Linnaeus)   Garrulus glandarius  (Linnaeus)   
ALCEDINIDAE   Cyanopica cyana (Pallas)   
Alcedo atthis (Linnaeus)   Pica pica (Linnaeus)   
MEROPIDAE   Corvus corax (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus)   STURNIDAE   
UPUPIDAE     Sturnus unicolor (Temminck)   
Upupa epops (Linnaeus)   PASSERIDAE   
PICIDAE   Passer domesticus (Linnaeus)  Ag 
Picus viridis (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus) Ag/Vr/Inc Ag 
Dendrocopos major (Linnaeus)   Passer montanus (Linnaeus)   
Dendrocopos minor (Linnaeus)   Petronia petronia (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   FRINGILLIDAE   
Calandrela brachydactyla   Fringilla coelebs (Linnaeus)   
Galerida cristata (Linnaeus)  Ag/Inc Serinus serinus (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L. Brehm)   Carduelis chloris (Linnaeus)  Ag/Inc 
Lullula arborea (Linnaeus)  Ag/Inc Carduelis carduelis (Linnaeus)  Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis cannabina (Linnaeus)  Ag/Inc 
Riparia riparia (Linnaeus)   Coccot. coccothraustes (Linnaeus)   
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli)  Hr/Vo/Rio EMBERIZIDAE   
Hirundo rustica (Linnaeus)  Hr/Vo/Rio Emberiza cirlus (Linnaeus)  Ag/Inc 
Hirundo daurica (Linnaeus)  Hr/Vo/Rio Emberiza cia (Linnaeus)  Ag/Inc 
Delichon urbica (Linnaeus)   Miliaria calandra (Linnaeus)  Ag/Inc 
MOTACILLIDAE      
Anthus campestris (Linnaeus)      
Motacilla cinerea (Tunstall)  Rio/ Casc    
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 191

 
TROÇO 5 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Bubulcus ibis (Linnaeus)   CINCLIDAE   
Ardea cinerea (Linnaeus)  Vr Cinclus cinclus (Linnaeus)   
CICONIDAE   TROGLODYTIDAE   
Ciconia nigra (Linnaeus)   Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ma 
ANATIDAE   TURDIDAE   
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
ACCIPITRIDAE   Luscinia megarhynchos (Linnaeus)  Vr/Ag 
Milvus migrans (Boddaert)   Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin)   
Milvus milvus (Boddaert)   Saxicola torquata (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma 
Neophron percnopterus (Linnaeus)   Oenanthe oenanthe (Linnaeus)   Hr/Inc  
Gyps fulvus (Hablizl)  Ag/Hr Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Aegypius monachus    Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circaetus gallicus (Gmelin)   Monticola solitarius (Linnaeus)  Hr 
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus)  Ag/Inc 
Circus pygargus (Linnaeus)   Turdus viscivorus (Linnaeus)  Inc/Sb 
Accipiter gentillis (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   Cettia cetti (Temminck)  Vr 
Buteo buteo (Linnaeus)   Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Pernis apivorus  Ma/Az/Sb Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus)   Hippolais polyglotta (Vieillot)   
Hieraaetus pennatus (Vieillot)   Sylvia undata (Boddaert)  Ma 
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)   Sylvia cantillans (Pallas)  Ma Ma 
FALCONIDAE   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)  Ma 
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia communis (Latham)   
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia atricapilla (Linnaeus)   Vr 
PHASIANIDAE   Phylloscopus bonelli (Vieillot)   
Alectoris rufa (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc Phylloscopus collybita (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)  Ag/Inc MUSCICAPIDAE   
CHARADRIIDAE   Muscicapa striata (Pallas)   
Charadrius dubius  (Scopoli)   AEGITHALIDAE   
SCOLOPACIDAE   Aegithalos caudatus (Linnaeus)  Sb/Az/Pov  
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)  Casc PARIDAE   
COLUMBIDAE   Parus cristatus (Linnaeus)   
Columba palumbus (Linnaeus)  Ag/Sb/Az Parus ater (Linnaeus)   
Streptopelia turtur (Linnaeus)  Ag/Inc Parus caeruleus (Linnaeus)   
Streptopelia decaocto   Parus major (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
CUCULIDAE   SITTIDAE   
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag Sitta europaea (Linnaeus)   
TYTONIDAE   CERTHIIDAE   
Tyto alba (Scopoli)   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm)   
STRIGIDAE   ORIOLIDAE   
Otus scops (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)  Vr 
Bubo bubo (Linnaeus)   LANIIDAE   
Athene noctua (Scopoli)  Ag/Inc Lanius meridionalis (Linnaeus)   
APODIDAE   Lanius senator (Linnaeus)   
Apus apus (Linnaeus)   CORVIDAE   
Apus melba (Linnaeus)   Garrulus glandarius  (Linnaeus)  Ma/Ag/Sb 
ALCEDINIDAE   Cyanopica cyana (Pallas)  Ag/Inc 
Alcedo atthis (Linnaeus)  Rio Pica pica (Linnaeus)   
MEROPIDAE   Corvus corax (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus)   STURNIDAE   
UPUPIDAE     Sturnus unicolor (Temminck)   Ag 
Upupa epops (Linnaeus)  Ag/Inc PASSERIDAE   
PICIDAE   Passer domesticus (Linnaeus)  Ag 
Picus viridis (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)   
Dendrocopos major (Linnaeus)  Vr/Sb/Pov  Passer montanus (Linnaeus)   
Dendrocopos minor (Linnaeus)   Petronia petronia (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   FRINGILLIDAE   
Calandrela brachydactyla   Fringilla coelebs (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida cristata (Linnaeus)   Serinus serinus (Linnaeus) Ag/Inc Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L. Brehm)  Ma Carduelis chloris (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Lullula arborea (Linnaeus)  Ag/Inc Carduelis carduelis (Linnaeus)  Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis cannabina (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Riparia riparia (Linnaeus)   Coccot. coccothraustes (Linnaeus)   
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli)  Hr/Vo/Rio EMBERIZIDAE   
Hirundo rustica (Linnaeus)   Emberiza cirlus (Linnaeus)  Ag/Ma 
Hirundo daurica (Linnaeus)  Hr/Vo/Rio Emberiza cia (Linnaeus) Ma/Inc  Ag/Ma/Inc  
Delichon urbica (Linnaeus)   Miliaria calandra (Linnaeus)  Ag/Inc 
MOTACILLIDAE      
Anthus campestris (Linnaeus)      
Motacilla cinerea (Tunstall)      
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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TROÇO 6 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla cinerea (Tunstall)   
Bubulcus ibis (Linnaeus)   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Ardea cinerea (Linnaeus)   CINCLIDAE   
CICONIDAE   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
Ciconia nigra (Linnaeus)   TROGLODYTIDAE   
ANATIDAE   Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ma 
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   TURDIDAE   
ACCIPITRIDAE   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
Milvus migrans (Boddaert)   Luscinia megarhynchos (Linnaeus)  Vr/Ag 
Milvus milvus (Boddaert)   Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin) Hr/Con Ag/Hr 
Neophron percnopterus (Linnaeus)   Saxicola torquata (Linnaeus)   
Gyps fulvus (Hablizl) Hr Ag/Hr Oenanthe oenanthe (Linnaeus)    
Aegypius monachus    Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Circaetus gallicus (Gmelin)  Ag/Sb Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Monticola solitarius (Linnaeus)  Hr 
Circus pygargus (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma Turdus merula (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Accipiter gentillis (Linnaeus)   Turdus viscivorus (Linnaeus)  Inc/Sb 
Accipiter nisus  (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Buteo buteo (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma Cettia cetti (Temminck)  Vr 
Pernis apivorus   Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus) Hr Hr/Inc/Ma Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Hieraaetus pennatus (Vieillot)   Hippolais polyglotta (Vieillot)  Ma/Vr 
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)  Hr/Ag/Inc  Sylvia undata (Boddaert)   
FALCONIDAE   Sylvia cantillans (Pallas)  Ma Ma 
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin) Ma Ma 
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia communis (Latham)   
PHASIANIDAE   Sylvia atricapilla (Linnaeus)   Vr 
Alectoris rufa (Linnaeus)  Ag/Inc Phylloscopus bonelli (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)  Ag/Inc Phylloscopus collybita (Vieillot)   
CHARADRIIDAE   MUSCICAPIDAE   
Charadrius dubius  (Scopoli)   Muscicapa striata (Pallas)   
SCOLOPACIDAE   AEGITHALIDAE   
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)   Aegithalos caudatus (Linnaeus)  Az/Pov  
COLUMBIDAE   PARIDAE   
Columba palumbus (Linnaeus)  Ag/Sb/Az Parus cristatus (Linnaeus)   
Streptopelia turtur (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc Parus ater (Linnaeus)   
Streptopelia decaocto   Parus caeruleus (Linnaeus)  Sb/Ag/Pov  
CUCULIDAE   Parus major (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag SITTIDAE   
TYTONIDAE   Sitta europaea (Linnaeus) Sb Sb 
Tyto alba (Scopoli)   CERTHIIDAE   
STRIGIDAE   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm) Sb Sb 
Otus scops (Linnaeus)   ORIOLIDAE   
Bubo bubo (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)  Vr 
Athene noctua (Scopoli)   LANIIDAE   
APODIDAE   Lanius meridionalis (Linnaeus)   
Apus apus (Linnaeus)  Rio/Vo Lanius senator (Linnaeus) Inc/Ag Ag/Inc 
Apus melba (Linnaeus)   CORVIDAE   
ALCEDINIDAE   Garrulus glandarius  (Linnaeus)   
Alcedo atthis (Linnaeus)   Cyanopica cyana (Pallas)  Ag/Inc 
   Pica pica (Linnaeus)   
MER OPIDAE   Corvus corone (Linnaeus)  Inc/Pov  
Merops apiaster (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc Corvus corax (Linnaeus)   
UPUPIDAE     STURNIDAE   
Upupa epops (Linnaeus) Sb/Inc Ag/Inc Sturnus unicolor (Temminck)  Ag 
PICIDAE   PASSERIDAE   
Picus viridis (Linnaeus)   Passer domesticus (Linnaeus) Ag/Com  Ag/Inc 
Dendrocopos major (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)   
Dendrocopos minor (Linnaeus)   Passer montanus (Linnaeus)  Ag 
ALAUDIDAE   Petronia petronia (Linnaeus)   
Calandrela brachydactyla   FRINGILLIDAE   
Galerida cristata (Linnaeus)  Ag/Inc Fringilla coelebs (Linnaeus) Sb/Ag Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L. Brehm)   Serinus serinus (Linnaeus) Sb/Ag Vr/Ag/Inc 
Lullula arborea (Linnaeus)  Ag/Inc Carduelis chloris (Linnaeus) Sb/Ag Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis carduelis (Linnaeus) Sb/Ag Ag/Inc 
Riparia riparia (Linnaeus)   Carduelis cannabina (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli) Hr Hr/Vo/Rio Coccot. coccothraustes (Linnaeus) Sb/Ag Sb/Ag 
Hirundo rustica (Linnaeus) Hr Vo/Rio EMBERIZIDAE   
Hirundo daurica (Linnaeus) Hr Hr/Vo/Rio Emberiza cirlus (Linnaeus)   
Delichon urbica (Linnaeus)  Rio/Vo Emberiza cia (Linnaeus)  Ag/Ma/Inc  
MOTACILLIDAE   Miliaria calandra (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Anthus campestris (Linnaeus)      
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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TROÇO 7 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Bubulcus ibis (Linnaeus)   CINCLIDAE   
Ardea cinerea (Linnaeus)   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
CICONIDAE   TROGLODYTIDAE   
Ciconia nigra (Linnaeus)  Rio Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ma 
ANATIDAE   TURDIDAE   
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
ACCIPITRIDAE   Luscinia megarhynchos (Linnaeus)  Vr/Ag 
Milvus migrans (Boddaert)  Rio/Ag Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin)  Ag/Hr 
Milvus milvus (Boddaert)   Saxicola torquata (Linnaeus) Inc  Ag/Inc/Ma 
Neophron percnopterus (Linnaeus) Hr Ag/Hr Oenanthe oenanthe (Linnaeus)    
Gyps fulvus (Hablizl)   Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Aegypius monachus    Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circaetus gallicus (Gmelin)  Ag/Sb Monticola solitarius (Linnaeus) Hr Hr 
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus)  Ag/Inc 
Circus pygargus (Linnaeus) Ag/Inc/Ma Ag/Inc/Ma Turdus viscivorus (Linnaeus) Az/Sb Inc/Sb 
Accipiter gentillis (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   Cettia cetti (Temminck)   
Buteo buteo (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Pernis apivorus   Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus)   Hippolais polyglotta (Vieillot)  Ma/Vr 
Hieraaetus pennatus (Vieillot)   Sylvia undata (Boddaert)  Ma 
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)  Hr/Ag/Inc  Sylvia cantillans (Pallas)   Ma 
FALCONIDAE   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)  Ma 
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia communis Latham    
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia atricapilla (Linnaeus)    
PHASIANIDAE   Phylloscopus bonelli  (Vieillot)   
Alectoris rufa (Linnaeus)  Ag/Inc Phylloscopus collybita  (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)  Ag/Inc MUSCICAPIDAE   
CHARADRIIDAE   Muscicapa striata (Pallas)   
Charadrius dubius  (Scopoli)   AEGITHALIDAE   
SCOLOPACIDAE   Aegithalos caudatus (Linnaeus)   
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)   PARIDAE   
COLUMBIDAE   Parus cristatus (Linnaeus)   
Columba palumbus (Linnaeus)  Ag/Sb/Az Parus ater (Linnaeus)   
Streptopelia turtur (Linnaeus) Ag/Inc/Az Ag/Inc Parus caeruleus (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
Streptopelia decaocto Ag Ag Parus major (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
CUCULIDAE   SITTIDAE   
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag Sitta europaea (Linnaeus)  Sb 
TYTONIDAE   CERTHIIDAE   
Tyto alba (Scopoli)   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm) Sb/Az Sb/Ag/Vr 
STRIGIDAE   ORIOLIDAE   
Otus scops (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)  Vr 
Bubo bubo (Linnaeus)   LANIIDAE   
Athene noctua (Scopoli)   Lanius meridionalis (Linnaeus)   
APODIDAE   Lanius senator (Linnaeus)  Ag/Inc 
Apus apus (Linnaeus)  Rio/Vo CORVIDAE   
Apus melba (Linnaeus)   Garrulus glandarius  (Linnaeus)   
ALCEDINIDAE   Cyanopica cyana (Pallas)  Ag/Inc 
Alcedo atthis (Linnaeus)  Rio Pica pica (Linnaeus)   
MEROPIDAE   Corvus corax (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus)   STURNIDAE   
UPUPIDAE     Sturnus unicolor (Temminck)  Ag 
Upupa epops (Linnaeus)  Ag/Inc PASSERIDAE   
PICIDAE   Passer domesticus (Linnaeus)  Ag/Con 
Picus viridis (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)   
Dendrocopos major (Linnaeus)   Passer montanus (Linnaeus)   
Dendrocopos minor (Linnaeus)   Petronia petronia (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   FRINGILLIDAE   
Calandrela brachydactyla   Fringilla coelebs (Linnaeus) Az/Ag Vr/Ag/Inc 
Galerida cristata (Linnaeus)   Serinus serinus (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L. Brehm)  Ma Carduelis chloris (Linnaeus)   
Lullula arborea (Linnaeus)  Ag/Inc Carduelis carduelis (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis cannabina (Linnaeus)  Ag/Inc 
Riparia riparia (Linnaeus)   Coccot. coccothraustes (Linnaeus)   
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli)  Hr/Vo/Rio EMBERIZIDAE   
Hirundo rustica (Linnaeus)  Rio/Vo Emberiza cirlus (Linnaeus)   
Hirundo daurica (Linnaeus) Hr Hr/Vo/Rio Emberiza cia (Linnaeus) Inc/ma Ag/Ma/Inc  
Delichon urbica (Linnaeus)   Miliaria calandra (Linnaeus)  Ag/Inc 
MOTACILLIDAE      
Anthus campestris (Linnaeus)      
Motacilla cinerea (Tunstall)      
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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TROÇO 8 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Bubulcus ibis (Linnaeus)   CINCLIDAE   
Ardea cinerea (Linnaeus)   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
CICONIDAE   TROGLODYTIDAE   
Ciconia nigra (Linnaeus) Hr Rio Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ma 
ANATIDAE   TURDIDAE   
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
ACCIPITRIDAE   Luscinia megarhynchos (Linnaeus) Vr Vr/Ag 
Milvus migrans (Boddaert)  Rio/Ag Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin) Hr/Con Ag/Hr 
Milvus milvus (Boddaert)   Saxicola torquata (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma 
Neophron percnopterus (Linnaeus) Hr Ag/Hr Oenanthe oenanthe (Linnaeus)    
Gyps fulvus (Hablizl) Hr Ag/Hr Oenanthe hispanica (Linnaeus)  Hr/Inc  
Aegypius monachus   Ag/Ma Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circaetus gallicus (Gmelin)   Monticola solitarius (Linnaeus) Hr Hr 
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus)  Ag/Inc 
Circus pygargus (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma Turdus viscivorus (Linnaeus)   
Accipiter gentillis (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   Cettia cetti (Temminck)   
Buteo buteo (Linnaeus)   Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Pernis apivorus   Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus) Hr Hr/Inc/Ma Hippolais polyglotta (Vieillot)  Ma/Vr 
Hieraaetus pennatus (Vieillot)  Inc/Ma/Pov  Sylvia undata (Boddaert)  Ma 
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)  Hr/Ag/Inc  Sylvia cantillans (Pallas)  Ma Ma 
FALCONIDAE   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)  Ma 
Falco tinnunculus  (Linnaeus) Hr Ag/Inc Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)  Ma/Az 
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia communis Latham    
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia atricapilla (Linnaeus)    
PHASIANIDAE   Phylloscopus bonelli  (Vieillot)   
Alectoris rufa (Linnaeus)   Phylloscopus collybita  (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)   MUSCICAPIDAE   
CHARADRIIDAE   Muscicapa striata (Pallas)   
Charadrius dubius  (Scopoli)   AEGITHALIDAE   
SCOLOPACIDAE   Aegithalos caudatus (Linnaeus)   
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)   PARIDAE   
COLUMBIDAE   Parus cristatus (Linnaeus)   
Columba palumbus (Linnaeus)  Ag/Sb/Az Parus ater (Linnaeus)   
Streptopelia turtur (Linnaeus)  Ag/Inc Parus caeruleus (Linnaeus)   
Streptopelia decaocto   Parus major (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
CUCULIDAE   SITTIDAE   
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag Sitta europaea (Linnaeus)   
TYTONIDAE   CERTHIIDAE   
Tyto alba (Scopoli)   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm)  Sb/Ag/Vr 
STRIGIDAE   ORIOLIDAE   
Otus scops (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)  Vr 
Bubo bubo (Linnaeus)   LANIIDAE   
Athene noctua (Scopoli)  Ag/Inc Lanius meridionalis (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma 
APODIDAE   Lanius senator (Linnaeus)  Ag/Inc 
Apus apus (Linnaeus)   CORVIDAE   
Apus melba (Linnaeus) Hr Rio/Vo Garrulus glandarius  (Linnaeus)  Ma/Ag/Sb 
ALCEDINIDAE   Cyanopica cyana (Pallas)   
Alcedo atthis (Linnaeus)   Pica pica (Linnaeus)   
MEROPIDAE   Corvus corax (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc STURNIDAE   
UPUPIDAE     Sturnus unicolor (Temminck) Ag/Con Ag 
Upupa epops (Linnaeus) Con/Sb Ag/Inc PASSERIDAE   
PICIDAE   Passer domesticus (Linnaeus) Ag/Con Ag/Con 
Picus viridis (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)  Ag 
Dendrocopos major (Linnaeus)  Vr Passer montanus (Linnaeus)   
Dendrocopos minor (Linnaeus)   Petronia petronia (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   FRINGILLIDAE   
Calandrela brachydactyla   Fringilla coelebs (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida cristata (Linnaeus)  Ag/Inc Serinus serinus (Linnaeus) Ag/Inc Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L. Brehm)   Carduelis chloris (Linnaeus)  Ag/Inc 
Lullula arborea (Linnaeus)  Ag/Inc Carduelis carduelis (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis cannabina (Linnaeus)  Ag/Inc 
Riparia riparia (Linnaeus)   Coccot. coccothraustes (Linnaeus)   
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli) Hr Hr/Vo/Rio EMBERIZIDAE   
Hirundo rustica (Linnaeus) Hr Rio/Vo Emberiza cirlus (Linnaeus)  Ag/Ma 
Hirundo daurica (Linnaeus)  Hr/Vo/Rio Emberiza cia (Linnaeus) Inc/Ma Ag/Ma/Inc  
Delichon urbica (Linnaeus) Hr Rio/Vo Miliaria calandra (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
MOTACILLIDAE      
Anthus campestris (Linnaeus)      
Motacilla cinerea (Tunstall)      
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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TROÇO 9 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Bubulcus ibis (Linnaeus)   CINCLIDAE   
Ardea cinerea (Linnaeus)   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
CICONIDAE   TROGLODYTIDAE   
Ciconia nigra (Linnaeus)   Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ma 
ANATIDAE   TURDIDAE   
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
ACCIPITRIDAE   Luscinia megarhynchos (Linnaeus)   
Milvus migrans (Boddaert)   Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin)   
Milvus milvus (Boddaert)   Saxicola torquata (Linnaeus)   
Neophron percnopterus (Linnaeus)   Oenanthe oenanthe (Linnaeus)    
Gyps fulvus (Hablizl)   Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Aegypius monachus    Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circaetus gallicus (Gmelin)   Monticola solitarius (Linnaeus)  Hr 
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Circus pygargus (Linnaeus)   Turdus viscivorus (Linnaeus)  Inc/Sb 
Accipiter gentillis (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   Cettia cetti (Temminck)  Vr 
Buteo buteo (Linnaeus)   Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Pernis apivorus   Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus)   Hippolais polyglotta (Vieillot)   
Hieraaetus pennatus (Vieillot) Sb/Pov  Inc/Ma/Pov  Sylvia undata (Boddaert)   
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)   Sylvia cantillans (Pallas)   Ma 
FALCONIDAE   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)   
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco subbuteo (Linnaeus)  Ma/Sb Sylvia communis Latham    
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia atricapilla (Linnaeus)   Vr 
PHASIANIDAE   Phylloscopus bonelli  (Vieillot)   
Alectoris rufa (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc Phylloscopus collybita  (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)   MUSCICAPIDAE   
CHARADRIIDAE   Muscicapa striata (Pallas)   
Charadrius dubius  (Scopoli)   AEGITHALIDAE   
SCOLOPACIDAE   Aegithalos caudatus (Linnaeus)   
Actitis hypoleucos  (Linnaeus )   PARIDAE   
COLUMBIDAE   Parus cristatus (Linnaeus)   
Columba palumbus (Linnaeus)  Ag/Sb/Az Parus ater (Linnaeus)  Pov  
Streptopelia turtur (Linnaeus)   Parus caeruleus (Linnaeus) Sb Ag/Vr/Sb 
Streptopelia decaocto   Parus major (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
CUCULIDAE   SITTIDAE   
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag Sitta europaea (Linnaeus)   
TYTONIDAE   CERTHIIDAE   
Tyto alba (Scopoli)   Certhia brachydactyla C.L. Brehm)  Sb/Ag/Vr 
STRIGIDAE   ORIOLIDAE   
Otus scops (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)  Vr 
Bubo bubo (Linnaeus)   LANIIDAE   
Athene noctua (Scopoli)   Lanius meridionalis (Linnaeus)  Ag/Inc/Ma 
APODIDAE   Lanius senator (Linnaeus)   
Apus apus (Linnaeus)  Rio/Vo CORVIDAE   
Apus melba (Linnaeus)   Garrulus glandarius  (Linnaeus)   
ALCEDINIDAE   Cyanopica cyana (Pallas)   
Alcedo atthis (Linnaeus)   Pica pica (Linnaeus)   
MEROPIDAE   Corvus corax (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus)   STURNIDAE   
UPUPIDAE     Sturnus unicolor (Temminck)   
Upupa epops (Linnaeus)  Ag/Inc PASSERIDAE   
PICIDAE   Passer domesticus (Linnaeus)   
Picus viridis (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)   
Dendrocopos major (Linnaeus)   Passer montanus (Linnaeus)   
Dendrocopos minor (Linnaeus)   Petronia petronia (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   FRINGILLIDAE   
Calandrela brachydactyla   Fringilla coelebs (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida cristata (Linnaeus)   Serinus serinus (Linnaeus)   
Galerida theklae (C.L. Brehm)   Carduelis chloris (Linnaeus)   
Lullula arborea (Linnaeus)   Carduelis carduelis (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis cannabina (Linnaeus)   
Riparia riparia (Linnaeus)   Coccot. coccothraustes (Linnaeus)   
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli)   EMBERIZIDAE   
Hirundo rustica (Linnaeus)  Rio/Vo Emberiza cirlus (Linnaeus)  Ag/Ma 
Hirundo daurica (Linnaeus)  Hr/Vo/Rio Emberiza cia (Linnaeus)  Ag/Ma/Inc  
Delichon urbica (Linnaeus)  Rio/Vo Miliaria calandra (Linnaeus)   
MOTACILLIDAE      
Anthus campestris (Linnaeus)      
Motacilla cinerea (Tunstall)  Rio/Casc    
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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TROÇO 10 

HABITAT HABITAT FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

FAMÍLIA / ESPÉCIE 
Nidificação  Alimentação 

ARDEIDAE   Motacilla alba (Linnaeus)  Rio/Casc 
Bubulcus ibis (Linnaeus)   CINCLIDAE   
Ardea cinerea (Linnaeus)   Cinclus cinclus (Linnaeus)   
CICONIDAE   TROGLODYTIDAE   
Ciconia nigra (Linnaeus)   Troglodytes troglodytes (Linnaeus)  Ag/Ma 
ANATIDAE   TURDIDAE   
Anas platyrhynchos (Linnaeus)   Erithacus rubecula (Linnaeus)   
ACCIPITRIDAE   Luscinia megarhynchos (Linnaeus)  Vr/Ag 
Milvus migrans (Boddaert)   Phoenicurus ochrurus  (S.G. Gmelin)  Ag/Hr 
Milvus milvus (Boddaert)   Saxicola torquata (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc/Ma 
Neophron percnopterus (Linnaeus)   Oenanthe oenanthe (Linnaeus)    
Gyps fulvus (Hablizl)   Oenanthe hispanica (Linnaeus)   
Aegypius monachus    Oenanthe leucura (J.F. Gmelin)   
Circaetus gallicus (Gmelin)  Ag/Sb Monticola solitarius (Linnaeus)   
Circus cyaneus  (Linnaeus)   Turdus merula (Linnaeus) Ag/Inc Ag/Inc 
Circus pygargus (Linnaeus)   Turdus viscivorus (Linnaeus)   
Accipiter gentillis (Linnaeus)   SYLVIDAE   
Accipiter nisus  (Linnaeus)   Cettia cetti (Temminck)   
Buteo buteo (Linnaeus)   Cisticola juncidis (Rafinesque)   
Pernis apivorus   Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus)   
Aquila chrysaetos  (Linnaeus)   Hippolais polyglotta (Vieillot)   
Hieraaetus pennatus (Vieillot)   Sylvia undata (Boddaert)   
Hieraaetus fasciatus (Vieillot)   Sylvia cantillans (Pallas)    
FALCONIDAE   Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin)   
Falco tinnunculus  (Linnaeus)   Sylvia hortensis (J.F. Gmelin)   
Falco subbuteo (Linnaeus)   Sylvia communis Latham    
Falco peregrinus (Tunstall)   Sylvia atricapilla (Linnaeus)    
PHASIANIDAE   Phylloscopus bonelli  (Vieillot)   
Alectoris rufa (Linnaeus)   Phylloscopus collybita  (Vieillot)   
Coturnix coturnix (Linnaeus)   MUSCICAPIDAE   
CHARADRIIDAE   Muscicapa striata (Pallas)   
Charadrius dubius  (Scopoli)   AEGITHALIDAE   
SCOLOPACIDAE   Aegithalos caudatus (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
Actitis hypoleucos  (Linnaeus)   PARIDAE   
COLUMBIDAE   Parus cristatus (Linnaeus)   
Columba palumbus (Linnaeus)   Parus ater (Linnaeus)   
Streptopelia turtur (Linnaeus)   Parus caeruleus (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
Streptopelia decaocto   Parus major (Linnaeus)  Ag/Vr/Sb 
CUCULIDAE   SITTIDAE   
Cuculus canorus (Linnaeus)  Ag Sitta europaea (Linnaeus)   
TYTONIDAE   CERTHIIDAE   
Tyto alba (Scopoli)   Certhia brachydactyla (C.L. Brehm)   
STRIGIDAE   ORIOLIDAE   
Otus scops (Linnaeus)   Oriolus oriolus (Linnaeus)   
Bubo bubo (Linnaeus)   LANIIDAE   
Athene noctua (Scopoli)   Lanius meridionalis (Linnaeus)   
APODIDAE   Lanius senator (Linnaeus)   
Apus apus (Linnaeus)  Rio/Vo CORVIDAE   
Apus melba (Linnaeus)   Garrulus glandarius  (Linnaeus)   
ALCEDINIDAE   Cyanopica cyana (Pallas)   
Alcedo atthis (Linnaeus)   Pica pica (Linnaeus)   
MEROPIDAE   Corvus corax (Linnaeus)   
Merops apiaster (Linnaeus)  Ag/Inc STURNIDAE   
UPUPIDAE     Sturnus unicolor (Temminck)   
Upupa epops (Linnaeus)  Ag/Inc PASSERIDAE   
PICIDAE   Passer domesticus (Linnaeus) Com  Ag 
Picus viridis (Linnaeus)   Passer hispaniolensis (Linnaeus)   
Dendrocopos major (Linnaeus)   Passer montanus (Linnaeus)  Ag 
Dendrocopos minor (Linnaeus)   Petronia petronia (Linnaeus)   
ALAUDIDAE   FRINGILLIDAE   
Calandrela brachydactyla   Fringilla coelebs (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida cristata (Linnaeus)   Serinus serinus (Linnaeus)  Vr/Ag/Inc 
Galerida theklae (C.L. Brehm)   Carduelis chloris (Linnaeus)  Ag/Inc 
Lullula arborea (Linnaeus)  Ag/Inc Carduelis carduelis (Linnaeus)  Ag/Inc 
HIRUNDINIDAE   Carduelis cannabina (Linnaeus)   
Riparia riparia (Linnaeus)   Coccot. coccothraustes (Linnaeus)   
Ptyonoprogne rupestris (Scopoli)  Hr/Vo/Rio EMBERIZIDAE   
Hirundo rustica (Linnaeus)  Rio/Vo Emberiza cirlus (Linnaeus)   
Hirundo daurica (Linnaeus)   Emberiza cia (Linnaeus)   
Delichon urbica (Linnaeus)  Rio/Vo Miliaria calandra (Linnaeus)   
MOTACILLIDAE      
Anthus campestris (Linnaeus)      
Motacilla cinerea (Tunstall) Hr/Con Rio/Casc    
Legenda: Ag - Áreas Agrícolas;  Inc - Incultos;  Ma - Matos;  Vo - Alimentação em Vôo;  Hr - Escarpas, Fragas;  Casc - Cascalheiras;  Rio - Leito do Rio; Vr - 
Vegetação Ripícola;  Zi - Zimbrais;  Sb - Sobreirais;  Az - Azinhais;  Pov - Povoamentos, Pinhais;  Con - Construções Humanas 
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Quadro III. 1. 23 – Estatuto e Distribuição das Espécies Nidificantes do Alto Côa 

 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 
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ARDEIDAE         

Bubulcus ibis  (Linnaeus) Garça-boieira  NT  C1  II  

Ardea cinerea (Linnaeus) Garça-real 3, 5 NT    III  

CICONIDAE         

Ciconia nigra (Linnaeus) Cegonha-preta 7, 8 E  II II II I 

ANATIDAE         

Anas platyrhynchos  (Linnaeus) Pato-real 1 NT C  II III II/1 

ACCIPITRIDAE         

Milvus migrans (Boddaert) Milhafre-preto 1, 7, 8 NT  II 
C1 

II II I 

Milvus milvus (Boddaert) Milhafre-real 3 R  II 
C1 

II II I 

Neophron percnopterus (Linnaeus) Abutre do Egipto 3, 7, 8 V  II 
C1 

II II I 

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei n.º 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 
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Gyps fulvus (Hablizl) Grifo 2, 3, 5, 6, 8 V  II 
C1 

II II I 

Aegypius monachus  Abutre-negro 8 E  II 
C1 II II I 

Circaetus gal licus (Gmelin) Águia-cobreira 2, 6, 7, 10 K  II 
C1 

II II I 

Circus pygargus  (Linnaeus) Tartaranhão-caçador 4, 6, 7, 8 V  II 
C1 

II II I 

Accipiter gentillis (Linnaeus) Açor  I  II 
C1 

II II  

Circus cyaneus (Linnaeus) Tartaranhão-azulado 1, 7 I  II 
C1 

II II I 

Accipiter nisus (Linnaeus) Gavião  I  II 
C1 II II  

Buteo buteo (Linnaeus) Águia-de-asa-redonda 3, 6, 7 NT  II 
C1 II II  

Pernis apivorus Falcão-abelheiro 2, 3, 4, 5 K  II 
C1 

II II I 

Aquila chrysaetos  (Linnaeus) Águia-real 1, 3, 6, 8 E  II 
C1 II II I 

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei n.º 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 
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Hieraaetus pennatus   1, 3, 8, 9 NT  II 
C1 

II II I 

Hieraaetus fasciatus (Vieillot) Águia de Bonelli 3, 6, 7, 8 R  II 
C1 

II II I 

FALCONIDAE         

Falco tinnunculus  (Linnaeus) Peneireiro-vulgar 8 NT  II 
C1 

II II I 

Falco subbuteo (Linnaeus) Ógea 9 K  II 
C1 

II II I 

Falco peregrinus  (Tunstall) Falcão-peregrino  R  I 
C1 

II II I 

PHASIANIDAE         

Alectoris rufa (Linnaeus) Perdiz-comum 3, 4, 5, 6, 7, 9 NT C   III II/1 
III/1 

Coturnix coturnix (Linnaeus) Codorniz 5, 6, 7 NT C  II III II/2 

CHARADRIIDAE         

Charadrius dubius (Scopoli) Borrelho-pequeno-de-coleira 2, 3 NT   II II  

SCOLOPACIDAE         

Actitis hypoleucos  (Linnaeus) Maçarico-das-rochas 2, 3, 5 NT   II III  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei n.º 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 
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COLUMBIDAE         

Columba palumbus  (Linnaeus) Pombo-torcaz  3, 5, 6, 7, 8, 9 NT C    II/1 
III/1 

Streptopelia turtur (Linnaeus) Rola 3, 5, 6, 7, 8 NT C   III II/2 

Streptotelia decaoto Rola turca 7 NT    III  

CUCULIDAE         

Cuculus canorus  (Linnaeus) Cuco 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 NT    III  

TYTONIDAE         

Tyto alba (Scopoli) Coruja-das-torres   NT  II 
C1 

 II  

STRIGIDAE         

Otus scops (Linnaeus) Mocho-d’orelhas 3 NT  II 
C1 

 II  

Bubo bubo (Linnaeus ) Bufo-real 7 R  II 
C1 

 II I 

Athene noctua (Scopoli) Mocho-galego 5, 8 NT  II 
C1 

 II  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei n.º 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 
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CAPRIMULGIDAE         

Caprimulgus europaeus  Noitibó 7 K    II I 

APODIDAE         

Apus apus (Linnaeus) Andorinhão-preto 6, 7, 9, 10 NT    III  

Apus melba (Linnaeus) Andorinhão-real 8 R    II  

ALCEDINIDAE         

Alcedo atthis (Linnaeus) Guarda-rios  2, 3, 5, 7 NT    II I 

MEROPIDAE         

Merops apiaster (Linnaeus) Abelharuco 1, 2, 3, 6, 8, 10 NT   II II  

UPUPIDAE           

Upupa epops (Linnaeus) Poupa 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NT    II  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata 
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS - Caça: Dec. - Lei nº 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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PICIDAE         

Jinx torquilla Torcicolo 3 K    II  

Picus viridis (Linnaeus) Peto-verde  NT    II  

Dendrocopos major (Linnaeus) Pica-pau-malhado-grande 3, 5 NT    II  

Dendrocopos minor (Linnaeus) Pica-pau-malhado-pequeno  K    II  

ALAUDIDAE         

Calandrela brachydactyla Calhandrinha  NT    II I 

Galerida cristata (Linnaeus) Cotovia-de-poupa 6, 8 NT    III  

Galerida theklae (C.L. Brehm) Cotovia-do-monte 5, 7 NT    II I 

Lullula arborea (Linnaeus) Cotovia-pequena 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 NT    III I 

HIRUNDINIDAE         

Riparia riparia (Linnaeus) Andorinha-das-barreiras   NT    II  

Ptyonoprogne rupestris  (Scopoli) Andorinha-das-rochas  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 NT    II  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Peri go 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei nº 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 
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Hirundo rustica (Linnaeus) Andorinha-das-chaminés 2, 7, 8, 9, 10 NT      

Hirundo daurica (Linnaeus) Andorinha-dáurica 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 NT    II  

Delichon urbica (Linnaeus) Andorinha-dos-beirais  3, 6, 8, 9, 10 NT    II  

MOTACILLIDAE         

Anthus campestris (Linnaeus)  Petinha-dos-campos  NT    II I 

Motacilla cinerea (Tunstall) Álveola-cinzenta 1, 4, 9, 10 NT    II  

Motacilla alba (Linnaeus) Álveola-branca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NT    II  

CINCLIDAE         

Cinclus cinclus (Linnaeus) Melro-d’água  V    II  

TROGLODYTIDAE         

Troglodytes troglodytes (Linnaeus) Carriça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NT    II  

TURDIDAE         

Erithacus rubecula (Linnaeus) Pisco-de-peito-ruivo  NT   II II  

Luscinia megarhynchos (Linnaeus) Rouxinol 3, 5, 6, 7, 8, 10 NT   II II  

Phoenicurus ochrurus (S.G. Gmelin) Rabirruivo-preto 3, 6, 7, 8, 10 NT   II II  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei nº 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 
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Saxicola torquata (Linnaeus) Cartaxo-comum 3, 5, 7, 8, 10 NT   II II  

Oenanthe oenanthe (Linnaeus)  Chasco-cinzento 5 NT   II II  

Oenanthe hispanica (Linnaeus) Chasco-ruivo 8 NT   II II  

Oenanthe leucura (J.F. Gmelin) Chasco-preto  R   II II I 

Monticola solitarius (Linnaeus) Melro-azul 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 NT   II II  

Turdus merula (Linnaeus) Melro-preto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NT C  II III II/2 

Turdus viscivorus (Linnaeus) Tordeia 2, 5, 6, 7, 9 NT C  II III II/2 

SYLVIDAE         

Cettia cetti (Temminck) Rouxinol-bravo 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 NT   II II  

Cisticola juncidis (Rafinesque) Fuinha-dos-juncos  NT   II II  

Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus) Rouxinol-grande-dos-caniços  NT   II II  

Hippolais polyglotta (Vieillot) Felosa-poliglota 2, 3, 6, 7, 8 NT   II II  

Sylvia undata (Boddaert) Felosa-do-mato 1, 2, 4, 5, 7, 8 NT   II II I 

Sylvia cantillans (Pallas)  Toutinegra-carrasqueira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 NT   II II  

Sylvia melanocephala (J.F. Gmelin) Toutinegra-de-cabeça-preta 2, 3, 5, 6, 7, 8 NT   II II  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei nº 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 

P 
O 
R 
T 
U 
G 
A 
L 

E 
S 
P. 
 

C 
I 
N 
E 
G 
É 
T. 

C 
I 
T 
E 
S 

B 
O 
N 
A 

B 
E 
R 
N 
A 

D 
I 

R. 
 

A 
V 
E 
S 

Sylvia hortensis (J.F. Gmelin) Toutinegra-real 8       

Sylvia communis Latham Papamoras  NT   II II  

Sylvia atricapilla (Linnaeus)  Toutinegra 2, 3, 5, 6, 9, 10 NT   II II  

Phylloscopus bonelli  (Vieillot) Felosa de Bonelli 1 NT   II II  

Phylloscopus collybita  (Vieillot) Felosa-comum  NT   II II  

MUSCICAPIDAE         

Muscicapa striata (Pallas) Papa-moscas-cinzento  NT   II II  

AEGITHALIDAE         

Aegithalos caudatus (Linnaeus) Chapim-rabilongo 1, 3, 5, 6 NT    II  

PARIDAE         

Parus cristatus (Linnaeus) Chapim-de-poupa 1 NT    II  

Parus ater (Linnaeus) Chapim-preto 1, 9 NT    II  

Parus caeruleus (Linnaeus) Chapim-azul 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 NT    II  

Parus major (Linnaeus) Chapim-real 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NT    II  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei nº 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 

P 
O 
R 
T 
U 
G 
A 
L 

E 
S 
P. 
 

C 
I 
N 
E 
G 
É 
T. 

C 
I 
T 
E 
S 

B 
O 
N 
A 

B 
E 
R 
N 
A 

D 
I 

R. 
 

A 
V 
E 
S 

SITTIDAE         

Sitta europaea (Linnaeus) Trepadeira-azul 6, 7 NT    II  

CERTHIIDAE         

Certhia brachydactyla (C.L. Brehm) Trepadeira-comum 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 NT    II  

ORIOLIDAE         

Oriolus oriolus (Linnaeus) Papa-figos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 NT    II  

LANIIDAE         

Lanius meridionalis (Linnaeus) Picanço-real 1, 8, 9 NT    III  

Lanius senator (Linnaeus) Picanço-barreteiro 3, 4, 6, 7, 8 NT    III  

CORVIDAE         

Garrulus glandarius  (Linnaeus) Gaio 3, 5, 8 NT C     

Cyanopica cyana (Pallas) Pega-azul 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 NT    II  

Pica pica (Linnaeus) Pega  NT C     

Corvus corax (Linnaeus) Corvo 1, 3 V    III  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei nº 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 

P 
O 
R 
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G 
A 
L 

E 
S 
P. 
 

C 
I 
N 
E 
G 
É 
T. 

C 
I 
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E 
S 
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A 

D 
I 

R. 
 

A 
V 
E 
S 

STURNIDAE         

Sturnus unicolor (Temminck) Estorninho-preto 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10 NT C   II  

PASSERIDAE         

Passer domesticus (Linnaeus) Pardal-comum 1, 2, 3, 5, 6, 10 NT      

Passer hispaniolensis (Linnaeus) Pardal-espanhol 4, 8 NT    III  

Passer montanus (Linnaeus) Pardal-montês 6, 10 NT    III  

Petronia petronia (Linnaeus) Pardal-francês  1 NT    III  

FRINGILLIDAE         

Fringilla coelebs (Linnaeus) Tentilhão 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NT    III  

Serinus serinus (Linnaeus) Chamariz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 NT    II  

Carduelis chloris (Linnaeus) Verdelhão 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10 NT    II  

Carduelis carduelis (Linnaeus) Pintassilgo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 NT    II  

Carduelis cannabina (Linnaeus) Pintarrôxo 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8 NT    II  

Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) Bico-grossudo 3, 6 NT    II  

 
1ª Coluna: - Nome científico / sistemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei nº 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, III/3) 
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(Continuação) 

FAMÍLIA/ESPÉCIE NOMES VULGARES PRESENÇA POR TROÇO 
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P. 
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A 
V 
E 
S 

EMBERIZIDAE         

Emberiza cirlus (Linnaeus) Escrevedeira 3, 5, 8, 9 NT    II  

Emberiza cia (Linnaeus) Cia 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 NT    II  

Miliaria calandra (Linnaeus) Trigueirão 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 NT    III  

 
1ª Coluna: - Nome científico / si stemata  
2ª Coluna: - Nomes vulgares 
3ª Coluna: - Troço(s) em que se encontra presente 
4ª Coluna: - PORTUGAL - estatuto de conservação: 

E - Em Perigo 
V - Vulnerável 
R - Raro 
I - Indeterminado 
K - Insuficientemente Conhecido 
NA - Não Ameaçado  

5ª Coluna: - ESPÉCIES CINEGÉTICAS  - Caça: Dec. - Lei nº 274 - A/88 
C - Cinegética 

6ª a 9ª Colunas: situação dos taxa relativamente aos Anexos das convenções:  
CITES (I, II) e Regulamento CEE (C1, C2) 
BONA (I, II) 
BERNA (II, III) 
DIR. AVES (I, II/1, II/2, III/1, III/2, II I/3) 
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Das espécies identificadas, destacam-se as aves rupícolas: Abutre do Egipto (Neophron 
percnopterus), Grifo (Gyps fulvus), Águia-real (Aquila chrysaetos), Águia de Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus) e Cegonha-preta (Ciconia nigra), pela sua importância em termos 
de conservação a nível nacional e internacional. 
 
Na Carta 8 - Avifauna apresenta-se a localização das zonas de nidificação das espécies 
rupícolas através da referenciação das áreas onde os seus ninhos se encontram 
situados. 
 
São ainda indicadas nessa carta as zonas consideradas de grande interesse para 
nidificação de espécies com estatuto prioritário, nomeadamente rupícolas e das que 
usam o leito dos rios. 
 
 
 
6.7.3 Importância Relativa e Riqueza Específica por Troço 

 
a) Dados Obtidos nos Trabalhos de Campo 
 
Dada a variação em termos de habitats e de abundância de espécies ao longo da área de 
estudo importa perceber quais são as zonas mais ricas em espécies e mais importantes 
em relação às espécies prioritárias para a conservação. 
 
No quadro seguinte estão identificados por cada troço de análise, o número de espécies 
detectadas e o número de espécies prioritárias de acordo com o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal. 
 
 

Quadro III. 1. 24 – Importância Específica por Troço para o Côa 

 

Troço N.º total de 
Espécies 

N.º Esp. Prioritárias 
Cabral et al.(1990) 

   
1 38 2 

2 32 1 

3 57 7 

4 33 1 

5 44 2 

6 52 5 

7 48 5 

8 53 8 

9 27 0 

10 25 0 
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Numa primeira análise verifica-se que os troços 3, 6, 7 e 8 são mais ricos em espécies, 
correspondendo mais concretamente às zonas entre Cinco Vilas e Vale de Madeira 
(Troço 3) e desde aproximadamente o rio Azêvo até perto da foz da ribeira de Massueime 
(Troços 6, 7 e 8).  
 
Do mesmo modo, estes troços  são os que revelam uma maior importância em termos de 
espécies prioritárias, pelo que se afiguram como os mais importantes no âmbito deste 
estudo, e aos quais deverá ser dada uma maior atenção no que respeita aos possíveis 
efeitos que o empreendimento possa vir a causar. 
 
 
b) Dados Fornecidos pelo Parque Natural do Douro Internacional 
 
Das informações fornecidas pelo Parque Natural do Douro Internacional, no âmbito dos 
dados sobre as ZPE do vale do Côa e do Douro Internacional e rio Águeda, confirma-se 
serem os troços 6, 7 e 8 correspondentes a grande parte da albufeira de Pero Martins 
(troços 6 e 7) e ao contra-embalse (troço 8) que registam também a presença de 
espécies com estatuto de conservação. 
 
Assim, na área correspondente à instalação das infraestruturas da barragem de Pero 
Martins e respectivas albufeira,s derivações (para barragem de Massueime e margem 
direita) e zona envolvente (ver Carta 8 – Avifauna) existe a seguinte população de aves 
rupícolas (estatuto prioritário em termos de conservação): 
 
 

Nome 
Comum  

Nome 
Científico Efectivo n.º ninhos 

conhecidos  

Britango Neophron 
percnopterus  

1-2 casais * 4 

Grifo Gyps fulvus 2 casais 2 

Águia-real Aquila 
chrysaetos 

2 casais 3 

Águia de 
Bonelli 

Hieraaetus 
fasciatus  

2 casais * * * 4 

Bufo-real Bubo bubo + 1 casal 1 

Andorinhão-
real Apus melba Não 

quantificado 0 

Chasco-preto Oenanthe 
leucura 

Não 
quantificado 

0 

Corvo Corvus corax  1 casal 1 
 

* - um dos casais (NP-C-02) tem ocupado o seu território de forma irregular nos últimos 5 anos; 
* * - ninhos encontram-se muito próximos da cota NPA 380, sendo necessário proceder a uma medição mais rigorosa;  
* * * - um dos casais localiza-se na ZPE do Douro Internacional, o outro nidifica na ZPE do Côa em local desconhecido.  

 
 
Relativamente à Barragem de Massueime (troço 9) estando a área afectada por essa 
obra fora do perímetro da ZPE não existem dados acerca da distribuição da avifauna 
rupícola. Refere-se apenas que existe uma elevada probabilidade de nidificação de  
1 casal de Bufo-real. 
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Na área correspondente à instalação do contra-embalse e zona envolvente (troço 8) 
existe a seguinte população de aves rupícolas (estatuto prioritário em termos de 
conservação): 
 
 

Nome 
Comum  

Nome 
Científico Efectivo n.º ninhos 

conhecidos  

Cegonha-
preta 

Ciconia nigra 1 casal 1 

Britango Neophron 
percnopterus  

2 casais 1 

Grifo Gyps fulvus 20 casais 20 

Águia-real Aquila 
chrysaetos 

1 casal 3 

Águia de 
Bonelli 

Hieraaetus 
fasciatus  

1 casal 3 

Andorinhão-
real 

Apus melba Não 
quantificado 

0 

Chasco-preto Oenanthe 
leucura 

Não 
quantificado 

0 

 
 
Em termos da restante avifauna, as espécies do Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 que 
nidificam na área apresentam-se seguidamente, estando incluídas nas duas tabelas 
anteriormente apresentadas: 
 
 

Nome Comum  Nome Científico 

Milhafre-preto Milvus migrans 

Milhado Milvus milvus 

Águia-cobreira Circaetus gallicus 

Tartaranhão-caçador Circus pygargus 

Sisão Tetrax tetrax 

Alcaravão Burhinus oedicnemus 

Guarda-rios-comum Alcedo atthis 

Rolieiro Coracias garrulus 

Calhandra Melanocorypha calandra 

Calhandrinha-comum Calandrella brachydactila 

Cotovia-montesinha Galerida theaklae 

Cotovia-pequen Lulula arborea 

Petinha-dos-campos Anthus campetris 

Felosa-do-mato Sylvia undata 
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6.7.4 Enquadramento Local, Regional e Nacional 

Das espécies de aves detectadas no local de estudo importa referir que as que têm um 
estatuto de conservação mais importante, sobretudo as rupícolas, assumem um interesse 
relativo a nível regional, dada a proximidade do Parque do Douro Internacional, 
nomeadamente o rio Águeda, mais rico nestas espécies. Contudo, em situações de baixa 
densidade, como é o caso, todos os indivíduos de cada população são fundamentais 
para assegurar a perpetuação das espécies, o que reforça o seu interesse local. 
 
Do ponto de vista nacional, dado que cada vez mais os habitats rupícolas vão 
escasseando, as espécies que necessitam deste tipo de habitats vão sendo 
sistematicamente ameaçadas pela sua destruição, entre outras causas.  
 
Deste modo, atendendo a que se trata de um rio com algumas particularidades e 
atendendo à área que está em estudo, as espécies que em termos nacionais podem ser 
mais afectadas e que neste contexto serão as mais importantes são os Abutres, 
nomeadamente o Grifo e o Abutre do Egipto. 
 
No Quadro III.1.25 apresenta-se em síntese as espécies ocorrentes no Alto Côa (e onde 
se enquadra também o Baixo Sabor), organizadas taxonomicamente por classes e 
familias e os estatutos de conservação gerais. 
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Quadro III. 1. 25 – Aves da Região do Alto Côa e seu Enquadramento 

 

ESPÉCIE NOME VULGAR LV UICN 94 LV UICN 88-92 C Bona CITES C BERNA LV BLI 90 StatPop Np StatPop Wi TendPop TendArea D.AVES IECe LV ICONA 86 LV ICN 90 

Contexto geográfico Portugal Mundial Mundial Mundial Mundial Europa Europa 90 Europa 70-90 Europa   70- 90 Europa 70-90 Europa 70-90 U Europeia Europa Espanha PortCont 
FAMÍLIA 

Referências de base 5 1 2    3 3; 7 3; 7; 8; 9 3; 7; 8 3  3 4 5 

 
PODICIPEDIDAE Podiceps cristatus (Linnaeus) Mergulhão-de-crista      III S >340.000     1  NT  NT 

PODICIPEDIDAE Tachybaptus ruficollis (Pallas) Mergulhão-pequeno      II S >67.000     1  NT  NT 

PHALACROCORACIDAEPhalacrocorax carbo (Linnaeus) Corvo- marinho-de-faces-brancas          III S >140.000         1  NT  NT 

ARDEIDAE Ardea cinerea (Linnaeus) Garça-real          III S >130.000         1  NT  NT 

ARDEIDAE Ardea  purpurea (Linnaeus) Garça-vermelha      II V 49.000- 100.000  -2  I 3  V  V 

ARDEIDAE Botaurus stellaris (Linnaeus) Abetouro      II V 19.000- 43.000  -2  *I 5   E 

ARDEIDAE Bubulcus ibis (Linnaeus) Garça-boieira          II S >67.000         1  NT  NT 

ARDEIDAE Egretta garzetta (Linnaeus) Garça-branca-pequena      II S >31.000    I 3  NT  NT 

ARDEIDAE Ixobrychus minutus (Linnaeus) Garça-pequena      II V 37.000- 110.000  -2  I 3  I  NT 

ARDEIDAE Nycticorax nycticorax (Linnaeus) Goraz      II D 51.000- 71.000  -1  I 3  R  V 

CICONIIDAE Ciconia ciconia (Linnaeus) Cegonha- branca     II    II V 120.000-150.000   -2   I 4  V  V 

CICONIIDAE Ciconia nigra (Linnaeus) Cegonha- preta     II  II  II R 6.500-19.000   1 1 I 3  E  E 

THRESKIORNITHIDAE Platalea leucorodia (Linnaeus) Colhereiro   II  II  II E 5.200-9.200  -2  I 4  V  V 

ANATIDAE Anas acuta (Linnaeus) Arrabio   II   III V 170.000-340.000 370.000 -2  II1.III2  3  NT  NT 

ANATIDAE Anas clypeata  (Linnaeus) Pato-trombeteiro   II   III S >96.000 415.000   II1.III3 2  NT  NT 

ANATIDAE Anas crecca (Linnaeus) Marrequinho   II   III S  1.400.000 0  II1.III2 2  NT  NT 

ANATIDAE Anas penelope  (Linnaeus) Piadeira   II   III S >260.000 1.350.000 0  II1.III2 2  NT  NT 

ANATIDAE Anas platyrhynchos (Linnaeus) Pato-real      II    III S   9.000.000 0   II1.III1 1  NT  NT 

ANATIDAE Anas querquedula (Linnaeus) Marreco   II   III V 640.000-1.100.000 (250.000)  -2  II1 3  NT  V 

ANATIDAE Anas strepera (Linnaeus) Frisada   II   III V 75.000- 1.200.000 87.000 -2  II1 3  NT  R 

ANATIDAE Anser anser  (Linnaeus) Ganso-comum   II   III S >56.000 40.000   II1.III2 2  NT  NT 

ANATIDAE Aythya ferina (Linnaeus) Zarro   II   III S 270.000-370.000 1.600.000 1 1 II1.III2 2  NT  NT 

ANATIDAE Aythya fuligula (Linnaeus) Negrinha   II   III S >620.000 1.350.000   II1.III2 2  NT  NT 

ACCIPITRIDAE Accipiter gentilis (Linnaeus) Açor     II II  II S >130.000         1  K  I 

ACCIPITRIDAE Accipiter nisus (Linnaeus) Gavião-da-Europa   II  II  II S >270.000     1  K  I 

ACCIPITRIDAE Aegypius monachus (Linnaeus) Abutre-preto LR nt V II  II  II V 1.000-1.500   2 1 *I 5  V  E 

ACCIPITRIDAE Aquila adalberti (Brehm) Águia-imperial-ibérica VU D1 E II I  II E 150-160  2 1 *I 5  E  E 

ACCIPITRIDAE Aquila chrysaetos (Linnaeus) Águia-real     II  II  II R 5.000-7.200   -1   I 3  R  E 

ACCIPITRIDAE Buteo buteo (Linnaeus) Águia-de-asa-redonda   II  II  II S >740.000     1  NT  NT 

ACCIPITRIDAE Circaetus gallicus (Gmel.)  Águia-cobreira     II  II  II R 5.900-14.000   -1   I 3  K  K 

ACCIPITRIDAE Circus aeruginosus (Linnaeus) Tartaranhão-ruivo-dos-paúis   II  II  II S >48.000    I 3  V  V 

ACCIPITRIDAE Circus cyaneus (Linnaeus) Tartaranhão-azulado     II  II  II V 22.000- 32.000   -2   I 3  NT  I 

ACCIPITRIDAE Circus pygargus (Linnaeus) Tartaranhão-caçador   II  II  II S 26.000- 42.000  -1  I 3  V  V 

ACCIPITRIDAE Elanus caeruleus  (Desfont.)  Peneireiro-cinzento   II  II  II V 1.100-2.000  1 1  3  R  R 

ACCIPITRIDAE Gyps fulvus (Hablizl) Grifo   II  II  II R 9.300-11.000  0  I 3  R  V 

ACCIPITRIDAE Hieraaetus fasciatus (Vieill.)  Águia-de-Bonelli   II  II  II E 820-1.000  -2  *I 5  R  R 

ACCIPITRIDAE Hieraaetus pennatus (Gmel.)  Águia-calçada   II  II  II R 2.800-6.100  -1  I 3  NT  NT 

ACCIPITRIDAE Milvus migrans  (Bodd.)  Milhafre-preto   II  II  II V 75.000- 100.000  -2  I 3  NT  NT 

ACCIPITRIDAE Milvus milvus (Linnaeus) Milhafre-rabo-de-bacalhau   K II  II  II S 19.000- 37.000  0  I 3  NT  R 

ACCIPITRIDAE Neophron percnopterus (Linnaeus) Abutre-do-Egipto     II  II  II E 2.800-7.100   -2 -2 I 3  V  V 

ACCIPITRIDAE Pernis apivorus (Linnaeus) Falcão-abelheiro   II  II  II S 110.000-160.000  0  I 3  NT  K 

PANDIONIDAE Pandion haliaetus (Linnaeus) Águia-pesqueira   II  II  II R 7.100-8.900  0  I 3  E  E 

FALCONIDAE Falco columbarius (Linnaeus) Esmerilhão   II  II  II S >34.000    I 3  K  R 

FALCONIDAE Falco naumanni  Fleisch Peneireiro-das-torres VU A1ace K II  II  II V 10.000- 17.000   -2   *I 5  V  V 

FALCONIDAE Falco peregrinus Tunst. Falcão-peregrino   II I  II R 6.200-10.000    I 3  R  R 

FALCONIDAE Falco subbuteo (Linnaeus) Ógea   II  II  II S >58.000     1  K  K 

FALCONIDAE Falco tinnunculus  (Linnaeus) Peneireiro-comum   II  II  II D 290.000-490.000  -1   3  NT  NT 

PHASIANIDAE Alectoris rufa (Linnaeus) Perdiz-vermelha      III V 2.400.000-4.500.000  -2  II1.III1 1  NT  NT 

PHASIANIDAE Coturnix coturnix (Linnaeus) Codorniz     II    III V 680.000-2.400.000   -2   II2 3  NT  NT 

RALLIDAE Fulica atra (Linnaeus) Galeirão      III S  4.000.000 0  II1.III2 2  NT  NT 
Nota: Ver legenda do ponto 6.8 deste volume.
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RALLIDAE Gallinula chloropus (Linnaeus) Galinha-de-água          III S >790.000       II2 2  NT  NT 

RALLIDAE Rallus aquaticus (Linnaeus) Frango-d’água      III S >110.000    II2 2  NT  NT 

GRUIDAE Grus grus (Linnaeus) Grou   II   II V 52.000- 80.000  -2  I 3  R  R 

OTIDIDAE Otis tarda (Linnaeus) Abetarda VU A2c R    II D 26.000- 32.000  -1  *I 5  R  V 

OTIDIDAE Tetrax  tetrax  (Linnaeus) Sisão LR nt R      II V 84.000- 120.000   -2   *I 5  R  NT 

RECURVIROSTRIDAE Himantopus himantopus  (Linnaeus) Perna-longa   II   II S >21.000     I 3  NT  NT 

RECURVIROSTRIDAE Recurvirostra avosetta (Linnaeus) Alfaiate   II   II SnLw >31.000 >37.000   I 3  R  NT 

BURHINIDAE Burhinus oedicnemus (Linnaeus) Alcaravão          II V 41.000- 160.000   -2   I 3  K  K 

CHARADRIIDAE Charadrius dubius (Scop.)  Borrelho-pequeno-de-coleira     II    II S >110.000         1  NT  NT 

CHARADRIIDAE Charadrius hiaticula (Linnaeus) Borrelho-grande-de-coleira   II   II S >95.000     1  NT  NT 

CHARADRIIDAE Pluvialis apricaria (Linnaeus) Tarambola-dourada     II    III S 440.000-790.000 >1.840.000 -1   I.II2 3  NT  NT 

CHARADRIIDAE Vanellus vanellus  (Linnaeus) Abibe-comum   II   III S  >7.000.000   II2 2  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Actitis hypoleucos (Linnaeus) Maçarico-das-rochas     II    II S >500.000         1  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Calidris alpina (Linnaeus) Pilrito-comum   II   II Vw >390.000 >1.000.000 -2   3w  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Calidris ferruginea (Pontopp.)  Pilrito-de-bico-comprido   II   II  0 436000    1  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Calidris minuta (Leisl.)  Pilrito-pequeno   II   II S >100.000     1  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Gallinago gallinago (Linnaeus) Narceja-comum   II   III S  10.000.000   II1.III3 2  K  NT 

SCOLOPACIDAE Limosa limosa (Linnaeus) Maçarico-de-bico- direito   II   III V 140.000-270.000 >40.000 -2  II2 4  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Philomachus pugnax  (Linnaeus) Combatente   II   III  1.100.000-10.000.000 >1.000.000 0 -1 I.II2 3  NT  R 

SCOLOPACIDAE Scolopax rusticola (Linnaeus) Galinhola     II    III Vw   >2.200.000 -2   II1.III3 3w  K  K 

SCOLOPACIDAE Tringa erythropus (Pall.)  Perna- vermelha-escuro   II   III S >24.000    II2 2  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Tringa glareola (Linnaeus) Maçarico-bastardo   II   II D 370.000-1.400.000 1 a 2.000.000 -1  I 3  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Tringa nebularia (Gunn.)  Perna- verde     II    III S >61.000 >250.000     II2 2  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Tringa ochropus (Linnaeus) Bique–bique   II   II S >230.000     1  NT  NT 

SCOLOPACIDAE Tringa totanus (Linnaeus) Perna- vermelha   II     III D 300.000-630.000  -1  II2 4  NT  NT 

LARIDAE Larus argentatus (Pontopp.)  Gaivota-argentea      S >900.000 3.000.000   II2 2  NT  NT 

LARIDAE Larus cachinnans (Pallas) Gaivota-de-patas- amarelas         III S >10.000 >25.000     II2 2 NT   

LARIDAE Larus fuscus  (Linnaeus) Gaivota-de-asa-escura      S 200.000-240.000 600.000 1 2 II2 2  NT  NT 

LARIDAE Larus ridibundus (Linnaeus) Guincho          III S   >5.000.000     II2 2  NT  NT 

STERNIDAE Chlidonias hybridus (Pall.)  Gaivina-dos-pauis      II D 33.000- 50.000 130.000 -1  I 3  V  I 

STERNIDAE Chlidonias niger  (Linnaeus) Gaivina-preta      II D 57.000- 88.000 <200.000 -1  I 3  E  NT 

STERNIDAE Gelochelidon nilotica (Gmel.)  Chagaz      II E 6.800-16.000 >20.000 -2  I 3  V  K 

PTEROCLIDIDAE Pterocles alchata  (Linnaeus) Cortiçol -de-barriga-branca      II E 6.700-21.000  -2  I 3  V  E 

PTEROCLIDIDAE Pterocles orientalis (Linnaeus) Cortiçol -de-barriga-preta      II V 32.000- 100.000  -2  I 3  V  V 

COLUMBIDAE Columba livia (Gmel.)  Pombo-da-rocha      III S     II1 1  NT  NT 

COLUMBIDAE Columba oenas (Linnaeus) Pombo-bravo      III S 460.000-700.000  -2  II2 2  NT  K 

COLUMBIDAE Columba palumbus palumbus (Linnaeus) Pombo-torcaz           S 7.700.000-14.000.000   1   II1.III1 1  NT  NT 

COLUMBIDAE Streptopelia decaocto  (Frivald.)  Rola-turca      III S     II2 2  NT  NT 

COLUMBIDAE Streptopelia turtur  (Linnaeus) Rola-comum          III D 2.700.000-13.000.000   -1   II2 3  V  V 

PSITTACIDAE Myiopsitta monachus             0   

CUCULIDAE Clamator glandarius (Linnaeus) Cuco-rabilongo          II S >56.000         1  NT  K 

CUCULIDAE Cuculus canorus (Linnaeus) Cuco-comum      III S      1  NT  NT 

TYTONIDAE Tyto alba (Scop.)  Coruja-torres        II  II D 100.000-210.000   -1     3  NT  NT 

STRIGIDAE Asio flammeus  (Pontopp.)  Coruja-do-nabal      II  II V 19.000- 130.000  -2  I 3  NT  R 

STRIGIDAE Asio otus (Linnaeus) Bufo- pequeno        II  II S >200.000         1  NT  K 

STRIGIDAE Athene noctua (Scop.)  Mocho-galego     II  II D 180.000-570.000  -1   3  NT  NT 

STRIGIDAE Bubo bubo (Linnaeus) Bufo-real      II  II V 11.000- 40.000  -2  I 3  R  R 

STRIGIDAE Otus scops (Linnaeus) Mocho-de-orelhas        II  II D 90.000- 210.000   -1     4  NT  NT 

STRIGIDAE Strix aluco  (Linnaeus) Coruja-do-mato     II  II S 360.000-800.000  0   1  NT  NT 

CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europaeus (Linnaeus) Noitibó-da-Europa      II D 290.000-830.000  -1  I 4  NT  K 

CAPRIMULGIDAE Caprimulgus ruficollis (Temm.) Noitibó-de- nuca-vermelha   K      II S >100.000         1  NT  NT 

APODIDAE Apus apus (Linnaeus) Andorinhão-preto      III S      1  NT  NT 

APODIDAE Apus melba (Linnaeus) Andorinhão-real      II S >46.000     1  NT  NT 

ALCEDINIDAE Alcedo atthis (Linnaeus) Guarda-rios      II D 46.000- 190.000  -1  I 3  K  NT 

MEROPIDAE Merops apiaster  (Linnaeus) Abelharuco      II D 86.000- 380.000  -1   3  NT  NT 

CORACIIDAE Coracias garrulus (Linnaeus) Rolieiro      II D 29.000- 180.000  -1  I 4  R   R 

UPUPIDAE Upupa epops (Linnaeus) Poupa      II S >670.000     1  NT  NT 
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PICIDAE Dendrocopus major (Linnaeus) Pica-pau-malhado-grande      II S      1  NT  NT 

PICIDAE Dendrocopus minor  (Linnaeus) Pica-pau-malhado-pequeno      II S >170.000     1  I  K 

PICIDAE Jynx torquilla (Linnaeus) Torcicolo      II D 350.000-1.000.000  -1   3  NT  K 

PICIDAE Picus viridis (Linnaeus) Pica-pau-verde      II D 350.000-1.700.000  -1   4  NT  NT 

ALAUDIDAE Alauda arvensis (Linnaeus) Laverca      III V 26.000.000-58.000.000  -2  II2 3  NT  NT 

ALAUDIDAE Calandrella brachydactyla  Calhandrinha-comum          II V 2.500.000-4.800.000   -2   I 3  NT  NT 

ALAUDIDAE Chersophilus duponti       V 13.000- 15.000  -2   3   

ALAUDIDAE Galerida cristata (Linnaeus) Cotovia-de-poupa          III D 2.100.000-14.000.000   -1     3  NT  NT 

ALAUDIDAE Galerida theklae  (Brehm) Cotovia-do-monte      II V 1.400.000-1.700.000  -2  I 3  NT  NT 

ALAUDIDAE Lullula arborea (Linnaeus) Cotovia-pequena      III V 840.000-2.900.000  -2  I 4  NT  NT 

ALAUDIDAE Melanocorypha calandra (Linnaeus) Calhandra-comum      II D 2.200.000-15.000.000  -1  I 3  NT  K 

HIRUNDINIDAE Delichon urbica (Linnaeus) Andorinha- dos-beirais      II S      1  NT  NT 

HIRUNDINIDAE Hirundo daurica (Linnaeus) Andorinha- daurica      II S >45.000     1  NT  NT 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica (Linnaeus) Andorinha- das-chaminés      II D 13.000.000-33.000.000  -1   3  NT  NT 

HIRUNDINIDAE Ptyonoprogne rupestris Andorinha- das-rochas      II S >130.000     1  NT  NT 

HIRUNDINIDAE Riparia riparia (Linnaeus) Andorinha- das-barreiras      II D 2.800.000-14.000.000  -1   3  K  NT 

MOTACILLIDAE Anthus campestris (Linnaeus) Petinha-dos-campos          II V 540.000-1.400.000   -2   I 3  NT  NT 

MOTACILLIDAE Anthus pratensis (Linnaeus) Petinha-dos-prados      II S 7.500.000-23.000.000  0   1  NT  NT 

MOTACILLIDAE Anthus spinoletta  (Linnaeus) Petinha-ribeirinha      II S >380.000     1  NT  NT 

MOTACILLIDAE Anthus trivialis (Linnaeus) Petinha-das-árvores      II S      1  NT  NT 

MOTACILLIDAE Motacilla alba (Linnaeus) Alvéola-branca          II S           1  NT  NT 

MOTACILLIDAE Motacilla cinerea (Tunst.)  Alvéola-cinzenta      II S >490.000     1  NT  NT 

MOTACILLIDAE Motacilla flava (Linnaeus) Alvéola-amarela      II S      1  NT  NT 

CINCLIDAE Cinclus cinclus (Linnaeus) Melro-d'água      II S >110.000     1  NT  V 

TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes (Linnaeus) Carriça      II S      1  NT  NT 

PRUNELLIDAE Prunella modularis (Linnaeus) Ferreirinha      II S 8.700.000-27.000.000  1   1  NT  NT 

TURDIDAE Erithacus rubecula (Linnaeus) Pisco-de-peito-ruivo      II S 40.000.000-150.000.000  0   1  NT  NT 

TURDIDAE Luscinia megarhynchos Brehm Rouxinol          II S 2.700.000-5.000.000   0     1  NT  NT 

TURDIDAE Luscinia svecica  (Linnaeus) Pisco-de-peito-azul       II S >530.000    I 3  NT  NT 

TURDIDAE Monticola saxatilis (Linnaeus) Melro-das-rochas      II D 31.000- 100.000  -1   3  NT  I 

TURDIDAE Monticola solitarius (Linnaeus) Melro-azul          II V 38.000- 130.000   -2     3  NT  NT 

TURDIDAE Oenanthe hispanica (Linnaeus) Chasco-ruivo      II V 650.000-1.400.000  -2   4  NT  NT 

TURDIDAE Oenanthe leucura (Gmel.)  Chasco-preto      II E 4.100-16.000  -2  I 3  NT  R 

TURDIDAE Oenanthe oenanthe (Linnaeus) Chasco-cinzento      II S      1  NT  NT 

TURDIDAE Phoenicurus ochrurus (Gmel.)  Rabirruivo- preto      II S      1  NT  NT 

TURDIDAE Phoenicurus phoenicurus  (Linnaeus) Rabirruivo          II V 1.500.000-5.800.000   -2     4  NT  R 

TURDIDAE Saxicola rubetra (Linnaeus) Cartaxo-do-norte      II S 2.100.000-4.700.000  0   1  NT  NT 

TURDIDAE Saxicola torquata (Linnaeus) Cartaxo-comum         II D 890.000-2.800.000   -1     3 NT NT 

TURDIDAE Turdus iliacus  (Linnaeus) Tordo-ruivo      III S   0  II2 2w  NT  NT 

TURDIDAE Turdus merula (Linnaeus) Melro      III S 31.000.000-70.000.000  0  II2 2  NT  NT 

TURDIDAE Turdus philomelos  (Brehm.)  Tordo-músico      III S 11.000.000-24.000.000  0 0 II2 2  NT  NT 

TURDIDAE Turdus pilaris (Linnaeus) Tordo-zornal       III S   0 0 II2 2w  NT  R 

TURDIDAE Turdus viscivorus (Linnaeus) Tordeia      III S 1.800.000-4.100.000  0  II2 2  NT  NT 

SYLVIIDAE Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus) Rouxinol-grande-dos-caniços      II S      1  NT  NT 

SYLVIIDAE Acrocephalus scirpaceus (Herm.)  Rouxinol-pequeno-dos-caniços      II S 2.400.000-4.400.000  1 1  1  NT  NT 

SYLVIIDAE Cettia cetti (Temm.)  Rouxinol-bravo      II S >410.000     1  NT  NT 

SYLVIIDAE Cisticola juncidis (Rafin.)  Fuinha- dos-juncos      II S      1  NT  NT 

SYLVIIDAE Hippolais polyglotta  (Vieill.)  Felosa-poliglota      II S 950.000-3.700.000  0 1  1  NT  NT 

SYLVIIDAE Phylloscopus bonelli (Vieill.)  Felosa-de-Bonelli      II S 1.300.000-4.000.000  0   1  NT  NT 

SYLVIIDAE Phylloscopus collybita  (Vieill.)  Felosa-comum      II S       1  NT  NT 

SYLVIIDAE Phylloscopus trochilus (Linnaeus) Felosa-musical       II S >120.000     1  NT  NT 

SYLVIIDAE Regulus ignicapillus (Temm.)  Estrelinha-real      II S 2.700.000-5.500.000  0   1  NT  NT 

SYLVIIDAE Regulus regulus (Linnaeus) Estrelinha      II S 17.000.000-120.000.000  0   1  NT  R 

SYLVIIDAE Sylvia atricapilla (Linnaeus) Toutinegra      II S      1  NT  NT 

SYLVIIDAE Sylvia borin (Bodd.)  Felosa-das-figueiras      II S 8.500.000-21.000.000  0   1  NT  NT 

SYLVIIDAE Sylvia cantillans (Pall.)  Toutinegra-carrasqueira      II S 1.300.000-3.000.000  0   1  NT  NT 

SYLVIIDAE Sylvia communis (Lath.)  Papa-amoras      II S 6.400.000-22.000.000  1 1  1  NT  NT 
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SYLVIIDAE Sylvia conspicillata (Temm.) Toutinegra-tomilheira      II S >200.000     1  NT  R 

SYLVIIDAE Sylvia hortensis (Gmel.)  Toutinegra-real      II V 190.000-520.000  -2   3  NT  K 

SYLVIIDAE Sylvia melanocephala (Gmel.)  Toutinegra-de-cabeça-preta      II S 2.200.000-5.800.000     1  NT  NT 

SYLVIIDAE Sylvia undata (Bodd.)  Felosa-do-mato      II V 1.800.000-4.100.000  -2  I 4  NT  NT 

MUSCICAPIDAE Ficedula hypoleuca (Pall.)  Papa-moscas   II   II S 4.900.000-17.000.000  0 1  1  NT  NT 

MUSCICAPIDAE Muscicapa striata  (Pallas) Papa-moscas-cinzento   II   II D 7.100.000-21.000.000  -1   3  NT  NT 

AEGYTHALIDAE Aegithalos caudatus (Linnaeus) Chapim-rabilongo      II S      1  NT  NT 

PARIDAE Parus ater  (Linnaeus) Chapim-preto      II S      1  NT  NT 

PARIDAE Parus caeruleus (Linnaeus) Chapim-azul      II S 14.000.000-28.000.000  0   1  NT  NT 

PARIDAE Parus cristatus (Linnaeus) Chapim-de-poupa      II S 3.900.000-16.000.000  0   1  NT  NT 

PARIDAE Parus major  (Linnaeus) Chapim-real      II S      1  NT  NT 

SITTIDAE Sitta europaea (Linnaeus) Trepadeira-azul          II S           1  NT  NT 

TICHODROMADIDAE Tichodroma muraria (Linnaeus) Trepadeira-dos- muros      II S >13.000     1  NT  NT 

CERTHIIDAE Certhia brachydactyla (Brehm) Trepadeira          II S 2.400.000-8.700.000   0     1  NT  NT 

ORIOLIDAE Oriolus oriolus (Linnaeus) Papa-figos      II S      1  NT  V 

LANIIDAE Lanius excubitor  (Linnaeus) Picanço-real       II D 330.000-1.400.000  -1   3  NT  NT 

LANIIDAE Lanius senator  (Linnaeus) Picanço- barreteiro      II V 450.000-1.200.000  -2   4  NT  NT 

CORVIDAE Corvus corax (Linnaeus) Corvo      III S >280.000     1  NT  V 

CORVIDAE Corvus corone (Linnaeus) Gralha-preta           S         II2 2  NT  NT 

CORVIDAE Corvus monedula (Linnaeus) Gralha-de-nuca-cinzenta      S 5.500.000-29.000.000     1  NT  NT 

CORVIDAE Cyanopica cyanus  (Pall.)  Pega-azul          II S >250.000         1  NT  NT 

CORVIDAE Garrulus glandarius (Linnaeus) Gaio      S      1  NT  NT 

CORVIDAE Pica pica  (Linnaeus) Pega-rabuda           S         II2 2  NT  NT 

CORVIDAE Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus) Gralha-de-bico- vermelho      II V 16.000- 70.000  -2  I 3  NT  V 

STURNIDAE Sturnus unicolor  (Temm.)  Estorninho-preto          II S 2.200.000-3.400.000   1 1   1  NT  NT 

STURNIDAE Sturnus vulgaris (Linnaeus) Estorninho- malhado      S      1  NT  NT 

PASSERIDAE Passer domesticus (Linnaeus) Pardal-comum           S           1  NT  NT 

PASSERIDAE Passer hispaniolensis (Temminck)  Pardal-espanhol       III S      1  NT  NT 

PASSERIDAE Passer montanus  (Linnaeus) Pardal-montês          III S           1  NT  NT 

PASSERIDAE Passer petronia (Linnaeus) Pardal-francês      II S >860.000     1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Carduelis cannabina (Linnaeus) Pintarroxo      II S 7.100.000-21.000.000     1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Carduelis carduelis (Linnaeus) Pintassilgo      II S      1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Carduelis chloris (Linnaeus) Verdilhão      II S 9.800.000-21.000.000     1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Carduelis spinus (Linnaeus) Lugre      II S 2.700.000-15.000.000     1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) Bico-grosso      II S >920.000     1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Fringilla coelebs coelebs (Linnaeus) Tentilhão          III S 78.000.000-230.000.000   0     1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Fringilla montifringilla (Linnaeus) Tentilhão-montês      III S      1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Linnaeus) Don-fafe          III S           1  NT  NT 

FRINGILLIDAE Serinus serinus (Linnaeus) Milheirinha      II S 8.900.000-16.000.000  1 1  1  NT  NT 

EMBERIZIDAE Emberiza cia (Linnaeus) Cia      II V 1.100.000-4.100.000  -2   3  NT  NT 

EMBERIZIDAE Emberiza cirlus (Linnaeus) Escrevedeira      II S 1.100.000-3.900.000  1 -1  1  NT  NT 

EMBERIZIDAE Emberiza citrinella (Linnaeus) Escrevedeira-amarela      II S 23.000.000-125.000.000  -1   1  NT  K 

EMBERIZIDAE Emberiza hortulana  (Linnaeus) Sombria          III V 1.500.000-11.000.000   -2   I 4  NT  I 

EMBERIZIDAE Emberiza schoeniclus (Linnaeus) Escrevedeira-dos-caniços      II S      1  NT  NT 

EMBERIZIDAE Miliaria calandra (Linnaeus) Trigueirão          III S 3.600.000-19.000.000   -1 -1   1  NT  NT 

                 
 Diversidade da avifauna regional                  
  Autóctones                
      Endemismos restritos                
           Ibéricos                
           Ibero-norte africanos                
           SW Europeus                
 Introduzidas                
 Espécies classificadas  (1-2)/7 (3-4)/10    250     (22-26)/90 (46-50)/138 (18-20)/74 (37-37)/117 
      1º nível importância    (0-0)/1    (3-3)/17     (2-2)/18 (2-4)/18 (1-1)/13 (6-10)/33 
      2º nível    (0-0)/1    (19-23)/47       (10-10)/19 (5-5)/19 (9-9)/22 
      3º nível  (1-1)/5 (0-1)/4    (5-6)/11     (20-23)/72 (34-36)/101 (5-8)/23 (9-8)/29 
                 

Referências:  1 - UICN em www.unep- wcmc.org; 2 - UICN 88 e CEE-NU 92; 3 - Heath & Evans 00; 4 - Morillo(org) 86; 5 - Cabral et al. (coord.) 90; 6 - Geraldes & Tomé 95; 7 - Rose & Scott 93; 8 - Monval & Pirot 89; 9 - Rüger, Prentice & Owen86; 10 - Génsbol88; 11 - Rosário 85; 12 - Scott 80 
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(continuação do Quadro III.1.25 – Aves do Alto Côa) 
 

ESPÉCIE Carácter Endemismos Presença 
Pres 

Migrantes StatPop StatPop Np StatPop Wi TendPop TendArea ImpCineget StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop TendPop StatusPop StatusPop StatusPop 

Contexto geográfico PortCont PortCont PortCont PortCont PortCont PortCont   70-90 PortCont 70-90 PortCont 70-90 PortCont 70-90 PortCont 
Macedo-
Carrazeda 

Mogadouro 
Monvorvo 

ZPE-ZEC 
Sabor e 
Maçãs 

Baixo Sabor 
Albufeira 

Azibo ZEC    Morais 
PN Arribes 

Douro 
PN Arribes 

Douro Rio Águeda 
ZPE Vale do 

Côa Alto Côa 
FAMÍLIA 

Referências de base   6  6 3; 10 3; 9; 11 3 3        

ZPE-ZEC 
Douro Int e 

Vale Águeda 
     

 
PODICIPEDIDAE Podiceps cristatus (Linnaeus) Aut  WMpR  Pcm           N2   NMpW1      

PODICIPEDIDAE Tachybaptus ruficollis (Pallas) Aut  RWMp  Cm           N2  N1 R3 0     

PHALACROCORACIDAE Phalacrocorax carbo  (Linnaeus)     W   Cm                 WMp2     W150i WMp2 1       

ARDEIDAE Ardea cinerea (Linnaeus) Aut   WR   Cm                 R1W2     WMp2R1 WMp2R1 1 x W2 WMp2 

ARDEIDAE Ardea  purpurea (Linnaeus) Aut  EN mMar-mSet Lcm 100-500  0 o         MpRV MpRV      

ARDEIDAE Botaurus stellaris (Linnaeus)    WMp  Mrr 1-5  0 0          MpRV      

ARDEIDAE Bubulcus ibis (Linnaeus) Aut   R   Cm                 N2       MpOV       W 

ARDEIDAE Egretta garzetta (Linnaeus) Aut  R  Cm           W2  MpRV MpRV      

ARDEIDAE Ixobrychus minutus (Linnaeus) Aut  EN pAbr-mSet Pcm 500-1.000  0 1          MpRV      

ARDEIDAE Nycticorax nycticorax (Linnaeus) Aut  ENW pMai-fJul Pcm 200-300  0 -1          MpOV      

CICONIIDAE Ciconia ciconia (Linnaeus) Aut   ENR   Cm 1.000-2.000   0 -1   N>10p N>20p N1-5p E EW N-9 N6-10p N280p 1 N>5p N1-5p N 

CICONIIDAE Ciconia nigra (Linnaeus) Aut   ENW mAbr-pOut Rr 30-50   -1 -1       N1-2p N>2p Mp1   N18p n20p 1 N N3p MpW0.1 

THRESKIORNITHIDAE Platalea leucorodia (Linnaeus) Aut  WMpEN  Pcm 1-5  0.1 0.1       Mp1   MPVA      

ANATIDAE Anas acuta (Linnaeus)    W  Pcm  >1.300   V4      Mp2   WMp2      

ANATIDAE Anas clypeata  (Linnaeus)    W  Cm  >3.700   V4      WMp1  W20i WMp115i 0     

ANATIDAE Anas crecca (Linnaeus)    W  Cm  >5.200   V4      WMp1  W50i MpW80i 0     

ANATIDAE Anas penelope  (Linnaeus)    W  Pcm  >7.000   V4        W20i MpW95i 0     

ANATIDAE Anas platyrhynchos (Linnaeus) Aut   RWMp   Cm   >10.000     CV4       Mp2 W3R2     R2W750i 0     W1 

ANATIDAE Anas querquedula (Linnaeus) Aut  MpE pMar-fAgo Rr 1-5 (x) 0 0 V4         MpOV      

ANATIDAE Anas strepera (Linnaeus) Aut  WR  Pcm 200-300 >650 2 1 V4      W1   MpW2      

ANATIDAE Anser anser  (Linnaeus)    WMp  Pcm  >200            MpW1      

ANATIDAE Aythya ferina (Linnaeus) Aut  WR  Cm  >5.250   V4      W2   MpW3  n?    

ANATIDAE Aythya fuligula (Linnaeus)    W  Pcm  >1.700   V4      W2   MpW2  n?    

ACCIPITRIDAE Accipiter gentilis (Linnaeus) Aut   R   Rr >100         x     R1   x R1 R1Mp2 -1     E1 

ACCIPITRIDAE Accipiter nisus (Linnaeus) Aut  RMp  Pcm >300     x   R1   R1 R1Mp2 -1 x R1 E1 

ACCIPITRIDAE Aegypius monachus (Linnaeus) Aut   ( R)   Rr 0 x                     Mp1       x 

ACCIPITRIDAE Aquila adalberti (Brehm) Aut I Mp( R)  Mrr 0            N1p MpVA      

ACCIPITRIDAE Aquila chrysaetos (Linnaeus) Aut   R   Rr 20-40   -1 -1       R12-13p R>2p     R19-21p R11p 1 R>2p R4p R2p 

ACCIPITRIDAE Buteo buteo (Linnaeus) Aut  RW  Cm 2.000-3.000     R2 R2 R1 R2 R1 R2 R2 R2 0 R2 R2 R>3p 

ACCIPITRIDAE Circaetus gallicus (Gmel.)  Aut   ENW mMar-mOut Pcm 100-300   1 1       N1-5p N>2p     N1-5p N15p 0 N1p N0.4 N>2p 

ACCIPITRIDAE Circus aeruginosus (Linnaeus) Aut  WR  Pcm 30-40             Mp0.3      

ACCIPITRIDAE Circus cyaneus (Linnaeus) Aut   WEN   Pcm 1-25   -2 -2               W0.4 N1MpW2       E1 

ACCIPITRIDAE Circus pygargus (Linnaeus) Aut  EN fMar-fSet Cm 400-900  -1 -1  x x N>20p N1   N-9 NMp2 -1  N0.5 N2p 

ACCIPITRIDAE Elanus caeruleus  (Desfont.)  Aut  R  Rr 100-1.000  1 1         R-9 R2p   R-9 R1p 

ACCIPITRIDAE Gyps fulvus (Hablizl) Aut  RMp  Pcm 100-150  -1 -1    Mp1R-9 n1p   W2R>110p R50p 1 R R1pN18-20p R18-20p 

ACCIPITRIDAE Hieraaetus fasciatus (Vieill.)  Aut  R  Rr 40-60  0 -1  x x R6-10p N2p  R0.5 R15-20p R7p -1 N R1-5p n1p 

ACCIPITRIDAE Hieraaetus pennatus (Gmel.)  Aut  ENW  Pcm 100-300  0 0    N-9     N0.7 N2Mp 0  N-9 N>3p 

ACCIPITRIDAE Milvus migrans  (Bodd.)  Aut  EN mMar-mOut Cm 400-1.100  -1 0   N N6-10p N>5p   N-9 N2Mp 0 x N-9 N1 

ACCIPITRIDAE Milvus milvus (Linnaeus) Aut  WR  Rr 100-300  -1 -1   R N6-10p RW   R0.5W- 9 N2WMp3 -1 x R-9 R1P 

ACCIPITRIDAE Neophron percnopterus (Linnaeus) Aut   EN fMar-mOut Rr 30-60   -1 -1     N N10-14p N4p     N65-75p N80p -1 x N5-6p N1-2p 

ACCIPITRIDAE Pernis apivorus (Linnaeus) Aut  MpEN fMai-pOut Rr      n?        Mp0.2   N-9   

PANDIONIDAE Pandion haliaetus (Linnaeus) Aut  WMpR  Rr 2-2  -2 -2         MpW1 Mp0.1      

FALCONIDAE Falco columbarius (Linnaeus)    WMp  Rr  x            MpW1 0     

FALCONIDAE Falco naumanni  (Fleisch)  Aut   EN mMar-fSet Rr 100-200   -2 -2       N-9 n1     N>25p N8p -1 N N-9 N1 

FALCONIDAE Falco peregrinus (Tunst.)  Aut  RW  Rr 25-50  -1 -1    R6-10p N>1p   N<20p N10pMp -1 N R-9 En?1 

FALCONIDAE Falco subbuteo (Linnaeus) Aut  EN fAbr-mOut Rr >300       N-9 n   N0.7 N1Mp -1 N N0.4 En?1 

FALCONIDAE Falco tinnunculus  (Linnaeus) Aut  RW  Cm 1.000-10.000  -1 0  x x R-9 R>5p   x R R2WMp -1 N R-9 R>4p 

PHASIANIDAE Alectoris rufa (Linnaeus) Aut  R  Cm 10.000- 100.000  -1 0 CV5 R4 R4 R4 R3 x x R4 R4 -1 R4 R4 R3 

PHASIANIDAE Coturnix coturnix (Linnaeus) Aut   ENMpR   Cm 10.000- 100.000   -1 -1 V3     N4 N1     N3Mp4 N4Mp 0   N3 N2 
Nota: Ver legenda do ponto 6.8 deste volume 
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(Cont.) 
RALLIDAE Fulica atra (Linnaeus) Aut  WRMp  Cm  >3.800   V2      W3   R2WMp3 0     

RALLIDAE Gallinula chloropus (Linnaeus) Aut   R   Cm   >10.000             R2 R2   R3 R3 1 x R3 R1 

RALLIDAE Rallus aquaticus (Linnaeus) Aut  R  Pcm              MpWP      

GRUIDAE Grus grus (Linnaeus)    W  Pcm              Mp0.3      

OTIDIDAE Otis tarda (Linnaeus) Aut  R  Rr 500-700  -1 0  W1 AcdRV       Acd      

OTIDIDAE Tetrax tetrax  (Linnaeus) Aut   R   Pcm 10.000- 20.000   0 0   N N         R-9 R1   x Mp-9 x 

RECURVIROSTRIDAE Himantopus himantopus  (Linnaeus) Aut  ENR  Cm  7.000-20.000 0 0          Mp2      

RECURVIROSTRIDAE Recurvirostra avosetta (Linnaeus) Aut  WR  Lcm              Mp1      

BURHINIDAE Burhinus oedicnemus (Linnaeus) Aut   R   Pcm 1.000-10.000   -1 -1     x   n?     N-9 R2WMp -1 x N-9 x 

CHARADRIIDAE Charadrius dubius (Scop.)  Aut   ENMpW   Pcm                 N2     N R1Mp3 -1     En?2 

CHARADRIIDAE Charadrius hiaticula (Linnaeus)    WMp  Cm              Mp1      

CHARADRIIDAE Pluvialis apricaria (Linnaeus)     W   Cm   >10.000     V2       MpW       MpW1       MpW 

CHARADRIIDAE Vanellus vanellus  (Linnaeus) Aut  W5N1  Cm  >50.000        MpW   W<100i WMp3 -1   MpW 

SCOLOPACIDAE Actitis hypoleucos (Linnaeus) Aut   RWMp   Cm            x x   N2 x   N Mp3W2 0     R2WMp 

SCOLOPACIDAE Calidris alpina (Linnaeus)    WMp  Cm  30.000- 70.000 -1 0          Mp2      

SCOLOPACIDAE Calidris ferruginea (Pontopp.)     Mp mAbr-mOut Pcm              Mp1      

SCOLOPACIDAE Calidris minuta (Leisl.)     MpW  Pcm              Mp1      

SCOLOPACIDAE Gallinago gallinago (Linnaeus) Aut  WMpR  Cm  >5.000   V4         WMp3 -1     

SCOLOPACIDAE Limosa limosa (Linnaeus)    MpW  Cm  >10.000             Mp1      

SCOLOPACIDAE Philomachus pugnax  (Linnaeus)    MpW  Pcm  >50            Mp1      

SCOLOPACIDAE Scolopax rusticola (Linnaeus)     W   Pcm   1.000-10.000 0 0 V4       W1       MpW2 0   W1 W1 

SCOLOPACIDAE Tringa erythropus (Pall.)     WMp  Pcm  >200            Mp1      

SCOLOPACIDAE Tringa glareola (Linnaeus)    Mp pAbr-pSet Rr              MpOV      

SCOLOPACIDAE Tringa nebularia (Gunn.)      W   Pcm   >100                     Mp1       MpW1 

SCOLOPACIDAE Tringa ochropus (Linnaeus)    WMp  Pcm              MpW3 0     

SCOLOPACIDAE Tringa totanus (Linnaeus) Aut  WR  Cm 10-20 >4.500            Mp3      

LARIDAE Larus argentatus (Pontopp.)     W  Mrr              MpOV      

LARIDAE Larus cachinnans (Pallas) Aut   RW   Cm                 MpW     MpW MpOV         

LARIDAE Larus fuscus  (Linnaeus) Aut  WMpR  Cm              MpW1      

LARIDAE Larus ridibundus (Linnaeus) Aut   WR   Cm                 MpW1     MpW3 MpW3       MpW1 

STERNIDAE Chlidonias hybridus (Pall.)  Aut  ENMp  Rr 20-100  -1 -1          Mp1      

STERNIDAE Chlidonias niger  (Linnaeus)    Mp mAbr-mOut Pcm              Mp1      

STERNIDAE Gelochelidon nilotica (Gmel.)  Aut  MpEN  Rr              MpOV      

PTEROCLIDIDAE Pterocles alchata  (Linnaeus) Aut  R  Mrr 10-100  -1 -2  x x       MpRV      

PTEROCLIDIDAE Pterocles orientalis (Linnaeus) Aut  R  Rr 100-1.000  -1 -1  x x       R1 -1     

COLUMBIDAE Columba livia (Gmel.)  Aut  R  Pcm     V3         R2 1     

COLUMBIDAE Columba oenas (Linnaeus) Aut  WR  Pcm     V3         R2 -1     

COLUMBIDAE Columba palumbus palumbus (Linnaeus) Aut   WR   Cm         CV4 WR WR R3 W3R2   R R3 R2W4 0 x R2 W3R2 

COLUMBIDAE Streptopelia decaocto  (Frivald.)  Aut  R  Pcm               R1    R1 

COLUMBIDAE Streptopelia turtur  (Linnaeus) Aut   ENMp mAbr-fOut Cm 10.000- 100.000   -1 0 V4 Mp4N3 Mp4N3 Mp4N3 Mp3N3 Mp4N3 N3Mp3 Mp4N3 N3Mp4 -1 Mp3N2 Mp3N2 Mp3N2 

PSITTACIDAE Myiopsitta monachus Int(SAm)     x              R1p      

CUCULIDAE Clamator glandarius (Linnaeus) Aut   EN mFev-fJul Pcm               N-9 n?     N-9 N2Mp3 1 N N-9 x 

CUCULIDAE Cuculus canorus (Linnaeus) Aut  EN mMar-pSet Cm      x x N3 N2  N3 N   N N2 En?3 

TYTONIDAE Tyto alba (Scop.)  Aut   R   Cm 1.000-10.000   0 0   x x R2 R2 x x R2 R3WMp 0 R R2 R2 

STRIGIDAE Asio flammeus  (Pontopp.)     WMp  Rr              MpW1      

STRIGIDAE Asio otus (Linnaeus) Aut   RWMp   Rr                 n?     N-9 R2WMp2 0       

STRIGIDAE Athene noctua (Scop.)  Aut  R  Cm 10.000- 100.000  0 0  x x R2.2 R2 x x R3 R3 -1 x R3 R2 

STRIGIDAE Bubo bubo (Linnaeus) Aut  R  Pcm 100-1.000  -1 -1    R11-50p R>2p   R11-50p R1 -1 x R6-11p R>1p 

STRIGIDAE Otus scops (Linnaeus) Aut   ENMp fMar-pSet Lcm 1.000-10.000   0 0     x N-9 N1   N2 N2 NMp3 -1 x N1 En?1 

STRIGIDAE Strix aluco (Linnaeus) Aut  R  Cm x            R2.5 R3 1 x x   

CAPRIMULGIDAE Caprimulgus europaeus (Linnaeus) Aut  EN mMai-pOut Pcm 1.000-10.000  0 -1    N2     N0.5 N2Mp3 -1     

CAPRIMULGIDAE Caprimulgus ruficollis (Temm.) Aut IA EN fAbr-fSet Pcm               N2 n?     N-9 N1Mp2 0 x N-9 x 

APODIDAE Apus apus (Linnaeus) Aut  EN mMar-p-Nov Cm      x x N4 N4 x x N4 N4Mp5 0 x N4 N3 

APODIDAE Apus melba (Linnaeus) Aut  EN mMar-mOut Rr        N-9 N2   N2.5 NMp2 0 N N-9 En?1 

ALCEDINIDAE Alcedo atthis (Linnaeus) Aut  RW  Cm 1.000-10.000  0 0    R3 R2 R  R2 R2WMp3 -1 x R3 R2 

MEROPIDAE Merops apiaster (Linnaeus) Aut  EN fMar-mSet Pcm 10.000- 100.000  -1 0  x x N3 N3  N2 N3 N3Mp 1 x N3 N3 

CORACIIDAE Coracias garrulus (Linnaeus) Aut  EN mMai-pSet Rr 100-1.000  -1 -1         N-9 N2Mp -1 x N-9 N1Mp2 
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(Cont.) 
UPUPIDAE Upupa epops (Linnaeus) Aut  ENR  Cm      x x N3 N3 x x NMp3W1 NMp3W1 0 x N2Mp3 N3Mp2W1 

PICIDAE Dendrocopus major  (Linnaeus) Aut  R  Cm      x x R-9 R3 x x R3 R4 1 x R2 R2 

PICIDAE Dendrocopus minor  (Linnaeus) Aut  R  Rr         N1    n?    R?1 

PICIDAE Jynx torquilla (Linnaeus) Aut  ENMpW pAbr-fOut Rr 100-1.000  0 0  x   n?  N-9 N N2Mp3 -1     

PICIDAE Picus viridis (Linnaeus) Aut  R  Pcm 10.000- 100.000  0 0  x x R-9 R3 x x R3 R3 -1 x R2 R2 

ALAUDIDAE Alauda arvensis (Linnaeus) Aut  WR  Cm 100.000-1.000.000  -1 -1  x   n?   x R2WMp3 -1 x    

ALAUDIDAE Calandrella brachydactyla  Aut   EN fMar-pOut Cm 100.000-1.000.000   0 0   x x N-9 N x N4 N4 N2 -1 x N1 En?2 

ALAUDIDAE Chersophilus duponti                    R3 -1     

ALAUDIDAE Galerida cristata (Linnaeus) Aut   R   Cm 10.000- 100.000   0 0   x   R4 R4     R4 R4 -1 x R-9 R4 

ALAUDIDAE Galerida theklae  (Brehm) Aut  R  Cm 10.000- 100.000  0 0   R R4 R4  R-9 R4 R4 -1 x R4 R3 

ALAUDIDAE Lullula arborea (Linnaeus) Aut  RW  Cm 100.000-1.000.000  0 0  x x R4 R3WMp x R4 R4 R3WMp4 -1 x R4 R3WMp4 

ALAUDIDAE Melanocorypha calandra (Linnaeus) Aut  R  Lcm 10.000- 100.000  -1 -1    R-9     R-9 R3 -1  x x 

HIRUNDINIDAE Delichon urbica (Linnaeus) Aut  EN fJan-pNov Mcm      x x N4 N3Mp x x N3 N3Mp4 0 x N4 N4Mp 

HIRUNDINIDAE Hirundo daurica (Linnaeus) Aut  EN pMar-mOut Pcm      x x N3 N2   N-9 N2.5 N2 0 x N3 N2 

HIRUNDINIDAE Hirundo rustica (Linnaeus) Aut  EN  Mcm 1.000.000-1.000.000  0 0  x x N4 N4 x x N4 N4Mp5 -1 x N4 N4 

HIRUNDINIDAE Ptyonoprogne rupestris Aut  R  Lcm      x x R3W4 R3W4 W x R2W3 R2WMp3 0 x W3 R4W4 

HIRUNDINIDAE Riparia riparia (Linnaeus) Aut  EN fFev-pOut Lcm 10.000- 100.000  0 1     N3    Mp3    En?2 

MOTACILLIDAE Anthus campestris (Linnaeus) Aut   EN mAbr-fOut   1.000-10.000   -1 -1       N-9 N1     N-9 N3Mp4 -1 x N1 En?2 

MOTACILLIDAE Anthus pratensis (Linnaeus)    W  Mcm             W4 WMp4 0  W4   

MOTACILLIDAE Anthus spinoletta  (Linnaeus) Aut  WEN  Pcm           MpW   MpW3      

MOTACILLIDAE Anthus trivialis (Linnaeus) Aut  MpEN fMar-fOut Pcm              Mp1      

MOTACILLIDAE Motacilla alba (Linnaeus) Aut   WR   Mcm                 R2WMp4     RMp R2WMp4 0     R3WMp4 

MOTACILLIDAE Motacilla cinerea (Tunst.)  Aut  WR  Cm      x x W3R2 R2WMp3 x x N R2WMp3 0 x R2W3 R2WMp3 

MOTACILLIDAE Motacilla flava (Linnaeus) Aut  ENMp fFev-fOut Cm         Mp    N2Mp4 0   Mp 

CINCLIDAE Cinclus cinclus (Linnaeus) Aut  R  Pcm       R R-9 R1   R n?    R1 

TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes (Linnaeus) Aut  R  Cm      x x R4 R4 x x R4 R4 0 x R2 R4 

PRUNELLIDAE Prunella modularis (Linnaeus) Aut  WR  Cm         W    MpW1      

TURDIDAE Erithacus rubecula (Linnaeus) Aut  WR  Mcm      x   N3WMp3   N R2WMp3 0  R2W3 N2WMp3 

TURDIDAE Luscinia megarhynchos (Brehm)  Aut   EN fMar-mOut Cm               N4 N3     N NMp3 -1 x N4 N3 

TURDIDAE Luscinia svecica  (Linnaeus)    WMp  Pcm              Mp1      

TURDIDAE Monticola saxatilis (Linnaeus) Aut  ENMp fMai-pAgo Rr 100-1.000  -1 -1          MpVA      

TURDIDAE Monticola solitarius (Linnaeus) Aut   R   Pcm 1.000-10.000   0 0       R2 R2     R2 R2 -1 R2 R2 R2 

TURDIDAE Oenanthe hispanica (Linnaeus) Aut  EN fMar-pSet Pcm 10.000- 100.000  -1 -1  x x N3 N2  N-9 N2 N3 -1 x N3 N2 

TURDIDAE Oenanthe leucura (Gmel.)  Aut  R  Rr 100-1.000  -1 -1    R-9 N1   N0.5 N1   R0.5 En?1 

TURDIDAE Oenanthe oenanthe (Linnaeus) Aut  MpEN pAbr-pNov Cm        N-9 N1   N2 N4 0 x N-9 N2 

TURDIDAE Phoenicurus ochrurus (Gmel.)  Aut  RW  Cm      x x R-9W-9 N4   N4 R3 1 x u-9 N3 

TURDIDAE Phoenicurus phoenicurus  (Linnaeus) Aut   MpEN mAbr-fOut Pcm 100-1.000   0 0         Mp       MpE2 -1       

TURDIDAE Saxicola rubetra (Linnaeus) Aut  MpEN mAbr-fOut Pcm              Mp3      

TURDIDAE Saxicola torquata (Linnaeus) Aut   R   Mcm 10.000- 100.000   0 0   x x R4 R3 x x R3 R3WMp4 -1 x R3 R3 

TURDIDAE Turdus iliacus  (Linnaeus)    W  Cm     V3   W4     W4 MpW3    W3 

TURDIDAE Turdus merula (Linnaeus) Aut  R  Mcm       x x R4 R2 x x R4 R4W4 1 x R4 R4 

TURDIDAE Turdus philomelos  (Brehm.)  Aut  WR  Cm     V3   W4 W   W4 MpW4 1  W4 W3 

TURDIDAE Turdus pilaris (Linnaeus)    WMp  Rr     V3    W    MpW3    W3 

TURDIDAE Turdus viscivorus (Linnaeus) Aut  R  Cm     V3 x x R2 R2 x x R2 R2W3 0 x R3 R3 

SYLVIIDAE Acrocephalus arundinaceus (Linnaeus) Aut  EN pAbr-mSet Cm         N1    N1Mp3    En?1 

SYLVIIDAE Acrocephalus scirpaceus (Herm.)  Aut  ENMp fMar-mNov Cm         Mp    Mp4      

SYLVIIDAE Cettia cetti (Temm.)  Aut  R  Cm         R3   R2 R2 1   R3 

SYLVIIDAE Cisticola juncidis (Rafin.)  Aut  R  Cm         N1   R     R2 

SYLVIIDAE Hippolais polyglotta  (Vieill.)  Aut  EN mAbr-mOut Cm 100.000-1.000.000  0 0  x x N4 N3 x N4 R3Mp R4Mp 1 x N4 R3Mp 

SYLVIIDAE Phylloscopus bonelli (Vieill.)  Aut  ENMp mAbr-fSet Lcm       x  N1  N2 N N3Mp4 0  N2 En?1 

SYLVIIDAE Phylloscopus collybita  (Vieill.)  Aut  WR  Mcm         R1   N RWMp3 0   R1 

SYLVIIDAE Phylloscopus trochilus (Linnaeus)    Mp mMar-pNov Cm         Mp    Mp4 0     

SYLVIIDAE Regulus ignicapillus (Temm.)  Aut  WR  Cm         W    W3 1     

SYLVIIDAE Regulus regulus (Linnaeus)    W  Pcm         W    MpW2      

SYLVIIDAE Sylvia atricapilla (Linnaeus) Aut  RW  Cm      x x R3 R3 x x R3W4 R3W4 0 x R3W4 R4 

SYLVIIDAE Sylvia borin (Bodd.)  Aut  MpEN mAbr-mNov Pcm         Mp  Mp3  N2Mp3 0   Mp 

SYLVIIDAE Sylvia cantillans (Pall.)  Aut  ENMp mMar-fOut Pcm      x x N4 N2 x N3 N3 N3 0 x N4 N4 

SYLVIIDAE Sylvia communis (Lath.)  Aut  MpEN fAbr-fOut Cm       x  N2  Mp3  N2Mp3 -1   En?1 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 

Setembro de 2002 

III - 220

 
(Cont.) 
SYLVIIDAE Sylvia conspicillata (Temm.)  Aut  EN fMar-fAgo Rr        N-9 n?   N2 N2 0 x N1   

SYLVIIDAE Sylvia hortensis (Gmel.)  Aut  EN fAbr-mSet Pcm 100-1.000  0 0    E1 N1  N-9 N-9 N2 -1   En?1 

SYLVIIDAE Sylvia melanocephala (Gmel.)  Aut  R  Cm      x x  R3   R R2 1 x R2 R3 

SYLVIIDAE Sylvia undata (Bodd.) Aut M R  Cm 10.000- 100.000  0 0  x R R4 R3  R4 R4 R3 0 x R4 R3 

MUSCICAPIDAE Ficedula hypoleuca (Pall.)     Mp fAbr-pNov Cm        Mp4 n?  Mp4 Mp4 Mp4 1  Mp4   

MUSCICAPIDAE Muscicapa striata  (Pallas) Aut  MpEN pMai-fOut Cm 100-1.000  0 0     N1   N Mp3 -1   En?1 

AEGYTHALIDAE Aegithalos caudatus (Linnaeus) Aut  R  Cm       x R3 R3   R R4 0   R2 

PARIDAE Parus ater  (Linnaeus) Aut  RW  Lcm        R2 R2  x x MpW1  x R2 R2MpW3 

PARIDAE Parus caeruleus (Linnaeus) Aut  RW  Mcm 1.000.000-1.000.000  0 0  x x R3 R3  x R R4 0 x R2 R3 

PARIDAE Parus cristatus (Linnaeus) Aut  R  Cm 100.000-1.000.000  0 0  x x R2 R2   R R2 1 x R2 R2 

PARIDAE Parus major  (Linnaeus) Aut  R  Mcm      x x R3 R3 x x R4 R4 0 x R2 R4 

SITTIDAE Sitta europaea (Linnaeus) Aut   R   Cm                 R2     R R2 0   R1 R2 

TICHODROMADIDAE Tichodroma muraria (Linnaeus)    W  Mrr             x MpOV      

CERTHIIDAE Certhia brachydactyla (Brehm) Aut   RW   Cm 100.000-1.000.000   0 0         R3     R R3 0     R3 

ORIOLIDAE Oriolus oriolus (Linnaeus) Aut  EN mAbr-mSet Cm      x x N3 N3   N3 N2 -1 x N3 N3 

LANIIDAE Lanius excubitor  (Linnaeus) Aut  R  Cm 10.000- 100.000  0 0  x x  R3 x  R R2WMp3 -1 R R2 R2 

LANIIDAE Lanius senator  (Linnaeus) Aut  EN mMar-pOut Cm 10.000- 100.000  0 0  x x N3 N2  N3 N3 N3 0 N N3 N3 

CORVIDAE Corvus corax (Linnaeus) Aut  R  Pcm         R1   R1 R1 -1  R>1p R1p 

CORVIDAE Corvus corone (Linnaeus) Aut   R   Cm                 R2     R2 R2 0     R3 

CORVIDAE Corvus monedula (Linnaeus) Aut  R  Lcm 1.000-10.000  -1 -1  x x      R2 R2 1  x   

CORVIDAE Cyanopica cyanus  (Pall.)  Int?   R   Cm                 R3     R4         R3 

CORVIDAE Garrulus glandarius (Linnaeus) Aut  R  Cm       x x R2 R2 x x R3 R3 0 x R3 R2 

CORVIDAE Pica pica  (Linnaeus) Aut   R   Cm                 R1     R3 R3 1 x R3 R2 

CORVIDAE Pyrrhocorax pyrrhocorax (Linnaeus) Aut  R  Pcm 100-150  -2 -2         R150p R1 -1 x    

STURNIDAE Sturnus unicolor  (Temm.)  Aut   R   Cm 100.000-1.000.000   0 0   x x R4 R4 x x R4 R5 1 x R4 R4 

STURNIDAE Sturnus vulgaris (Linnaeus)    W  Cm          W4   W4 W4 1   W4 

PASSERIDAE Passer domesticus (Linnaeus) Aut   R   Mcm           x x R4 R4 x x R4 R5 0 x R4 R4 

PASSERIDAE Passer hispaniolensis (Temminck)  Aut  R  Pcm             R R2 -1 x x   

PASSERIDAE Passer montanus (Linnaeus) Aut   WR   Cm                 R3     R4 R4 0 x R-9 R3 

PASSERIDAE Passer petronia (Linnaeus) Aut  R  Pcm        R1 R1   R3 R4 0 x x R2 

FRINGILLIDAE Carduelis cannabina (Linnaeus) Aut  R  Cm         R3   R4 R4 0 x x R4 

FRINGILLIDAE Carduelis carduelis (Linnaeus) Aut  R  Cm      x x R4 R4   R4 R4 0 x R4 R4 

FRINGILLIDAE Carduelis chloris (Linnaeus) Aut  R  Cm 1.000.000-1.000.000  0 0     R4   R4 R4 1 x R4 R4 

FRINGILLIDAE Carduelis spinus (Linnaeus)    W  Pcm        W4 W3   W4 MpW3 0  W4 W3 

FRINGILLIDAE Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus) Aut  R  Pcm      x x  R2   R2 R2 1  R1 R2 

FRINGILLIDAE Fringilla coelebs coelebs (Linnaeus) Aut   R   Cm           x x R4 R4 x x R4 R4 0 x R4 R4 

FRINGILLIDAE Fringilla montifringilla (Linnaeus)    W  Pcm              MpW1      

FRINGILLIDAE Pyrrhula pyrrhula pyrrhula (Linnaeus) Aut   WR   Pcm                 W1                 

FRINGILLIDAE Serinus serinus (Linnaeus) Aut  R  Cm 1.000.000-1.000.000  0 0  x x R4 R4 x x R4 R4 0 x R4 R4 

EMBERIZIDAE Emberiza cia (Linnaeus) Aut  RW  Lcm 100.000-1.000.000  0 0         R3 R3 -1 x R3 R4 

EMBERIZIDAE Emberiza cirlus (Linnaeus) Aut  R  Cm      x x R3 R3  x R3 R3 1   R3 R3 

EMBERIZIDAE Emberiza citrinella (Linnaeus) Aut  WR  Pcm         R3          

EMBERIZIDAE Emberiza hortulana  (Linnaeus) Aut   MpEN pMai-pOut Pcm 1.000-10.000   -1 -1         n?       N2 -1   N2 x 

EMBERIZIDAE Emberiza schoeniclus (Linnaeus) Aut  WR  Pcm              MpW1      

EMBERIZIDAE Miliaria calandra (Linnaeus) Aut   R   Cm 100.000-1.000.000   0 0         R3 x x R3 R4 1 x R3 R3 

                          

 Diversidade da avifauna regional                         

 Autóctones                         

      Endemismos restritos (2-2)/4             2/4        2/4 

           Ibéricos  (0-0)/2            0/2        0/2 

           Ibero-norte africanos  (1-1)/1            1/1        1/1 

           SW Europeus                          

 Introduzidas (1-1)/9             1/9        1/9 

 Espécies classificadas          25    46/138        50/138 

      1º nível importância          (1-1)/1    2/18        4/18 

      2º nível          (4-4)/15    10/19        10/19 

      3º nível          (4-5)/7    34/101        36/101 

Referências:    1 - UICN em www.unep- wcmc.org; 2 - UICN 88 e CEE-NU 92; 3 - Heath & Evans 00; 4 - Morillo(org) 86; 5 - Cabral et al. (coord.) 90; 6 - Geraldes & Tomé 95; 7 - Rose & Scott 93; 8 - Monval & Pirot 89; 9 - Rüger, Prentice & Owen86; 10 - Génsbol88; 11 - Rosário 85; 12 - Scott 80 
Nota: Ver legenda no ponto 6.8 deste volume 
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6.8 Fauna Terrestre 

6.8.1 Metodologia  

De acordo com os objectivos do presente projecto, o estudo desenvolvido abarca as 
áreas afectada ao Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa – as barragens e as 
albufeiras da Senhora de Monforte, de Pero Martins e respectivo contra-embalse, de 
Massueime e a derivação da ribeira das Cabras, bem como os acessos, os túneis de 
derivação, as áreas de extracção de inertes e escombreiras e as zonas de estaleiros que 
lhes são complementares –, bem como assim uma orla de enquadramento com um 
quilómetro à volta daquelas situações. 
 
Por outro lado, tendo em conta o contexto em que o presente projecto é desenvolvido, 
anexam-se ao referencial de fauna destas áreas a situação de referência da área do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor e ainda das suas áreas enquadrantes, 
designadamente ao nível do Alto Sabor, do Douro Internacional e Arribes del Duero, do 
Baixo Sabor e do Águeda (ver Quadros III.1.26 a III.1.28). 
 
A organização da síntese da informação disponível e o estabelecimento das referências 
gerais sobre as espécies da fauna silvestre que caracterizam a área em análise, 
desenvolvidos nos pontos sequentes, reportam-se às bases de dados, aos atlas e à 
bibliografia disponíveis e consultados, bem como às informações coligidas em trabalhos 
de campo especificamente desenvolvidos para o presente estudo. 
 
 
 
6.8.2 Recolha de Informação Disponível 

Em termos de informação prévia ou de partida da situação de referência teve-se em 
conta os dados de ocorrência e outros, caracterizadores das diferentes espécies, 
comunidades e habitats que se reportam sobretudo a bases de dados pessoais 
designadas por BDFFH, e ao SIPNAT (Sistema de Informação do Património Natural), 
bem como a informação bibliográfica e administrativa diversa, designadamente os dados 
da Direcção-Geral das Florestas sobre exploração de concessões de caça e pesca. 
 
 
 
6.8.2.1 Informação da BDFFH 

A BDFFH, de que os Quadros III.1.26 a III.1.28 são um produto, inclui todos os elementos 
de campo e as recolhas administrativas e bibliográficas sobre a fauna, incluindo os que 
têm vindo a ser recolhidos em todo o país desde o início dos anos 70 do século passado 
pelo autor desta área temática, englobando também a área em estudo e sendo coligidos 
e permanentemente actualizados em bases de dados e sistemas de informação 
geográfica conexos (os quadros relativos à ictiofauna – Quadro III.1.21 e avifauna – 
Quadro III.1.25, elaborados também segundo esta metodologia, apresentaram-se nos 
pontos específicos). 
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Incluem-se os seguintes módulos, com estruturas que permitem correlacções entre si: 
 

-  Taxonomia, com a organização taxonómica da fauna ao nível global, incluindo 
reino, filo, classe, ordem, família e número de taxa reportados a cada família, 
partindo da organização proposta para o reino animal no geral (Freeman 1975), 
com adaptações, designadamente a partir de Magalhães & Rogado (coord.) 
1991 e 1993, para os peixes, e de Cabral et al. (coord) 1990, para a 
herpetofauna, aves e mamíferos;  

 
-  Espécies da fauna, organizadas por classes ou outros grupos, com 

classificação para a conservação e situação e tendências populacionais aos 
diferentes níveis da distribuição biogeográfica, desde o geral, à europeia, 
ibérica, nacional, regional, áreas classificadas e locais; 

 
-  Áreas Classificadas, incluindo as da Rede Natura 2000, as do Projecto Biótopos 

do CORINE e as da Rede Nacional de Áreas Protegidas, bem como as 
Reservas e Concessões de Caça e de Pesca, com informação administrativa, 
regulamentar e valores naturais que as caracterizam; 

 
-  Cartografia georeferenciada, em formato raster, por local e áreas, quer para 

espécies, quer para habitats naturais e áreas classificadas, e em formato 
vectorial para espécies da fauna em rectículas cartográficas (1:25.000) e para 
quadrículas UTM (10x10, 2x2 Km e 1x1 Km); 

 
-  Bibliografia relativa a toda a informação incluída na base de dados ou que está 

na sua origem e apoia a sua organização. 
 
 
 
6.8.2.2 Informação com Base no SIPNAT  

O SIPNAT, Sistema de Informação do Património Natural 1, é um sistema de bases de 
dados, com informação designadamente tabelar, geográfica e fotográfica, criado pelo 
Instituto de Conservação da Natureza com o objectivo de sistematizar e divulgar a 
informação sobre o Património Natural em Portugal. Tem em vista contribuir para 
melhorar o conhecimento sobre o mesmo, tornar mais eficazes as acções de 
conservação e promover o intercâmbio da informação, assegurando a necessária 
organização, tratamento e validação dos dados, bem como a actualização 
permanentemente da informação e a sua disponibilização. Inclui os módulos: 
 

-  Espécies, com inventariação, caracterização sumária e distribuição geográfica 
de espécies da Flora e da Fauna que ocorrem em Portugal; 

 
-  Áreas Classificadas, que engloba dados de caracterização biofísica das várias 

redes de áreas naturais classificadas, quer ao nível nacional, ou comunitário e 
internacional. 

 
Disponibiliza ainda a pesquisa de dados de carácter geográfico, em formato vectorial, 
tornando acessível informação sobre a ocorrência em Portugal Continental de algumas 
espécies da fauna de vertebrados e da flora em quadrículas UTM de 10x10 km. 
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6.8.2.3 Informação dos Atlas, Bibliográfica e Administrativa 

No referente à informação coligida a partir de atlas e de bibliografia específica que às 
diferentes espécies e habitats naturais ou outras entidades lhe dizem respeito, 
designadamente no que à área em estudo concerne, citam-se respectivamente: 
 
 

• Fauna de vertebrados no geral em Sanz-Zuasti e Gutiérrez & Sánchez 2000 
para o Douro Internacional, Vasconcelos 1988 para o Continente, Madeira e 
Açores; 
 
 

• Peixes no geral em Almaça 1964, 1967 e 1996, Collares-Pereira 1983 e 1985, 
Daget 1968, Doadrio, Elvira & Bernat 1991 e Garcia de Jalon et al. 1989 e 
Geraldes 1999 para Trás-os-Montes; 

 
 

• Herpetofauna (Anfíbios e Répteis): 

- no geral em Malkmus 1979, Oliveira  & Crespo 1989 e  Pleguezuelos (ed.) 
1997; 

- Teixeira et al. 1998 para a salamandra-lusitânica; 

- Araújo, Segurado & Santos 1999 para as tartatugas de água doce 
(cágados); 

- Brito et al. 1998 para o lagarto-de-água; 

- Crespo & Sampaio 1994 para o grupo das serpentes; 
 
 

• Aves  

- no geral em Elias et al. 1999, Heath & Evans 2000, Geraldes & Tomé 
1995, Purroy et al. 1997, Rufino et al. 1989 e Tucker & Heath 1995;  

- Moedas 2001 para o PN do Douro Internacional; 

- Para a área em estudo (Côa) Patacho in Elias 2001 e Patacho & Loureiro 
in Elias 2001; 

- Rosa, Pacheco, Monteiro, Carvalho & Araújo 2001 para a cegonha-preta; 

- Rosa, Pombal, Monteiro & Pacheco 2001 para a águia-real; 
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• Mamíferos:  

- no geral em Mathias (coord.) 1999 e Mitchell-Jones et al. 1999; 

- micromamíferos no geral em Madureira & Magalhães 1980 e Madureira &  
Ramalhinho 1981 e para o PN Douro Internacional em Cruz, Monteiro & 
Queirós 2001; 

- toupeira de água em Queiróz 1987; 

- quirópteros em Benzal, Paz & Gisbert 1991, Palmeirim & Rodrigues 1992, 
Rainho et al. 1998, Rodrigues 1989; 

- carnívoros no geral em Reis 1983; 

- lobo em Magalhães 1984 e Delibes 1990; 

- lontra em Trindade, Farinha & Florêncio 1995; 

- lince-ibérico em Ceia et al. 1998, ICONA 1992, Rodríguez & Delibes 1990 
e Zofío & Veja 2000. 

 
 
 
6.8.2.4 Organização da Bibliografia 

A bibliografia citada anteriormente e a restante que se reporta ao presente trabalho e à 
região em estudo, sintetizada no final deste EIA,  está organizada em base de dados MS 
Access, com a seguinte organização e conteúdo sequencial: 
 

- Autor ou autores do trabalho; 

- Data da publicação; 

- Título do trabalho 

- “Incluído em”, explicitando-se quando é o caso de uma publicação incluída em 
colectânea ou revista; 

- Editor, com referência também ao local de edição; 

- “Palavras-chave”, com referência ao termos chave por grupo, espécie, região, 
local ou outro tema que permita a organização agrupada da bibliografia; 

- Cota, com a localização da publicação em biblioteca; 

- Observações, com referências complementares que importem á caracterização 
da obra, como é o caso de incluir cartografia temática com interesse relevante e 
respectivas escalas. 
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6.8.3 Trabalho de Campo e seu Desenvolvimento 

O trabalho de campo desenvolvido para o presente estudo incluiu (para além dos outros 
trabalhos específicos desenvolvidos, relativos à ictiofauna e à avifauna, que integram os 
pontos anteriores), ainda os seguintes estudos complementares aos anteriores 
abarcando os diferentes grupos dos vertebrados terrestres: 
 
 

-  Inquéritos locais a determinadas individualidades com particulares 
conhecimentos na matéria (membros de ONG’s, gestores e guardas de caça, 
caçadores, pescadores, pastores e outros residentes, etc.);  

 
 
-  Observações de campo, incluindo transectos representativos para observações 

e escuta e para detecção de outros sinais da presença das espécies em estudo 
(pegadas, rejeitos, dejectos, indivíduos mortos nas vias, etc.); 

 
 
-  Reconhecimento e cartografia dos limites de habitats, com definição e 

delimitação de amostras representativas em trabalho de campo e sua 
generalização com base em cartografia actualizada regional de ocupação do 
solo, fotografia aérea e imagens satélite.  

 
 
Na sequência dos trabalhos de campo, foi desenvolvido o tratamento estatístico dos 
dados e a sua organização em sistema de informação geográfica. 
 
 
 
6.8.4 Organização das referências de base sobre espécies 

As referências de base sobre fauna da área em estudo que constam dos Quadros III.1.26 
a III.1.28 (e também nos Quadros III.1.21 e III.1.25), estão arrumadas taxonomicamente 
por classes e por famílias, referindo-se para cada taxon, cuja designação latina é seguida 
do respectivo sistemata, o nome vulgar usado no país, os estatutos de conservação, dos 
mais gerais aos regionais e locais (classificações nos livros vermelhos, pelas convenções 
internacionais que obrigam o Estado português, nas directivas comunitárias e na 
legislação interna), os estatutos populacionais, o carácter, a endimicidade e a fenologia, a 
importância económica e as referências ecológicas.  
 
 
 
 
6.8.4.1 Raridades  - Qualificações pelos Livros Vermelhos 

Consideram-se no âmbito dos Livros Vermelhos (Red data books), as qualificações de 
cada espécie segundo as categorias  da UICN, respectivamente para os seguintes 
contextos geográficos: 
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i. Mundial (área global de distribuição de cata taxon) 2; 
 
 
ii. Europeu em geral 3 e na área da União Europeia em Particular; 

 
 

iii. Ibérico, seja para a Península 4, para Espanha 5 e para o Continente  
português 6. 

 
As categorias dos estatutos de conservação base definidos pela UICN, com 
referenciadas nos quadros, são, em termos gerais as seguintes 7-8: 

- Ex - Extinta;  

-  E - Em perigo de extinção;  

-  V – Vulnerável; 

-  R - Rara;  

-  I - Indeterminada;  

-  K - Insuficientemente conhecida;  

-  O - Fora de perigo; 

-  Nt - Não ameaçada. 
 
Por outro lado, para as espécies da fauna classificadas pela UICN posteriormente a 
1994 utilizam-se também as seguintes categorias 9 

-  EX - Extincta; 

-  EW - Extincto na natureza; 

-  CR - Criticamente ameaçado; 

-  EN - Ameaçado de extinção; 

-  V – Vulnerável; 

-  LR - Baixo risco, com três subcategorias: 

cd - Dependente de Conservação; 

nt - Quase Ameaçado; 

lc - Outros relacionados; 

-  DD - Informação Deficiente;  

-  NE - Não avaliado (à luz dos presentes critérios).  
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6.8.4.2 Protecções legais 

 
Ø Classificações pelo direito convencional internacional 

 
De entre as convenções internacionais que obrigam o Estado português no referente à 
conservação da vida silvestre cujas qualificações específicas são assinaladas no quadros 
referidos destacam-se, nomeadamente: 
 
 
i - A Convenção de  Berna, relativa à conservação da vida silvestre e do meio natural na 
Europa, aprovada para ratificação através do Decreto n° 95/81, de 23 de Julho, e 
regulamentada através do Decreto-Lei n° 316/89, de 22 de Setembro, que enumera: 
 

- No Anexo II as espécies da fauna estritamente protegidas; 
 

- No Anexo III as restantes espécies da fauna protegidas; 
 
 
ii - A Convenção de Bona, relativa à conservação das espécies migradoras pertencentes 
à fauna selvagem, aprovada para ratificação através do Decreto-Lei n° 103/80, de 11 de 
Outubro, que enumera: 
 

- No Anexo I as espécies migradoras consideradas ameaçadas; 
 

- No Anexo II as espécies cujo estado de conservação é considerado 
desfavorável, exigindo o estabelecimento de acordos internacionais para a sua 
protecção;  

 
 
iii - A Convenção de Washington, também vulgarmente designada por CITES, relativa 
ao comércio internacional de espécies da fauna e flora silvestres ameaçadas de extinção, 
aprovado para ratificação pelo Decreto n° 50/80, de 23 de Julho, e regulamentado 
através do Decreto-Lei n° 219/84, de 4 de Julho, do Decreto-Lei n° 114/90, de 5 de Abril, 
e da Portaria n° 236/91, de 22 de Março, tendo aplicação à Comunidade Europeia 
através do Regulamento do Conselho n° 3626/82, de 3 de Dezembro, e das alterações 
sequentes introduzidas pelo Regulamento do Conselho n° 2295/86, de 21 de Julho, que 
enumera: 
 

- No Anexo I as espécies ameaçadas de extinção que são ou poderão ser 
afectadas pelo comércio, o qual só poderá ser autorizado em circunstâncias 
excepcionais, de modo a não pôr ainda mais em perigo a sobrevivência das 
referidas espécies; 
 

- No Anexo II as espécies que, apesar de actualmente não estarem ameaçadas 
de extinção, poderão vir a estar se o comércio dos espécimes dessas espécies 
não estiver sujeito a regulamentação restritiva, que evite uma exploração 
incompatível com a sua sobrevivência; 
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- No Anexo III as espécies autóctones em relação às quais o Estado em que 
ocorrem considere necessário impedir ou restringir a sua exploração; 
 

- No Anexo C as espécies sujeitas a tratamento específico por parte da CEE, 
nomeadamente com medidas mais restritivas para a sua importação.  

 
 
Têm ainda importância no âmbito da conservação da vida silvestre as seguintes 
convenções internacionais, que abrangem igualmente o estado português: 
 
i - A Convenção sobre a Diversidade Biológica, adoptada em 20 de Maio de 1992 pelo 
Comité Intergovernamental de Negociações instituído pela Assembleia Geral das Nações 
Unidas, aprovada para ratificação em Portugal através do Decreto n.º 21/93, de 21 de 
Junho; 
 
ii - A  Convenção que cria a União Internacional para a Conservação da Natureza e 
dos seus Recursos, aprovada, para adesão, pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 10/89, em 17 de Março de 1989, e ratificada através do Decreto do 
Presidente da República n.º 37/89, de 16 de Junho; 
 
iii - A Convenção de Paris, também vulgarmente designada por Convenção Unesco, 
relativa à protecção do património mundial, cultural e natural, aprovada para ratificação 
através do Decreto n° 49/79, de 6 de Junho; 
 
iv - A Convenção de Ramsar, sobre as zonas húmidas de importância internacional, 
especialmente como habitat das aves aquáticas, aprovado para ratificação através do 
Decreto n° 101/80, de 9 de Outubro.  
 
 
 

Ø Classificações pelo Direito Comunitário 
 
De entre as directivas comunitárias com aplicação à conservação e gestão da vida 
silvestre cujas classificações específicas se consideram nos quadros apresentados, 
assinalam-se: 
 
i - A Directiva do Conselho n° 79/409, de 2 de Abril, geralmente designada por Directiva 
Aves, com as alterações introduzidas pelas Directivas da Comissão n° 81/411, de 25 de 
Julho, n.º 91/244/CEE, de 6 de Março, e pela Directiva 94/24/CE do Conselho, de 8 de 
Junho, relativas à conservação das aves selvagens, que enumera: 
 
 

- No Anexo I as espécies objecto de medidas especiais de protecção e 
conservação 10, nomeadamente no referente aos respectivos habitats, com vista a 
assegurar a sua sobrevivência e reprodução na área de distribuição; 
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- No Anexo II.1 as espécies que podem ser caçadas em toda a área da 

Comunidade Europeia e no Anexo II.2 as que podem ser caçadas apenas nos 
Estados membros da CEE designados para o efeito; 

 
- Nos Anexos III as restrições relativas ao comércio;  

 
 
ii - A Directiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de Maio de 1992, relativa à protecção de 
habitat naturais e seminaturais e da fauna e flora selvagens, geralmente designada por 
Directiva Habitats, ou simplesmente por Directiva FFH, que enumera: 
 

- No Anexo II as espécies com interesse comunitário e cuja conservação requer 
a designação de zonas especiais de conservação, sendo especialmente 
assinaladas com um "*" prévio as espécies consideradas prioritárias neste 
âmbito; 
 

- No Anexo IV as espécies de interesse comunitário que exigem uma protecção 
rigorosa; 
 

- No Anexo V as espécies de interesse comunitário cuja captura ou colheita  
na natureza ou exploração podem ser objecto de medidas de gestão 
adequadas. 

 
 
Ambas as directivas citadas foram transpostas para o direito nacional através do Decreto-
Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, que estabelece um quadro comum de aplicação ao 
território nacional, bem como através de: 
 

- Decreto-Lei n.º 280/94, de 5 de Novembro, que cria a Zona de Protecção 
Especial para a Avifauna (ZPE) do Estuário do Tejo;  
 

- Decreto-Lei n.º 384-B/99, que cria o restante quadro de ZPEs (mais 28 áreas) 
no território do Continente; 
 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97 que aprova a 1ª fase da Lista 
Nacional de Sítios (31 Sítios) propostos pelo Estado português como Zonas 
Especiais de Conservação e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 76/2000 
(publicada em DR I série B de 5 de Julho), que aprova a 2ª fase da LNS, 
incluindo nela mais 29 Sítios;  
 

- Resolução do Conselho de Ministros n.º 66/2001, que determina, enquadra e 
orienta a elaboração do Plano Sectorial para implementação da Rede Natura 
2000 em Portugal Continental.  

 



 
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 

Setembro de 2002 

III - 230

 
6.8.4.3 Endimicidade 

Qualifica-se neste âmbito a exclusividade de um taxon ou agrupamento vegetal a um 
dado território. Assim, por outro lado define-se se um taxon é introduzido (Int) e, por 
outro, de entre os autóctones, quando é o caso, referem-se os endemismos:  
 P  - Portugueses;  
 I   - Ibéricos; 
 IA  - Ibero - norte africanos; 
 IE  - Ibero - Sudocidental europeus; 

 M  - Mediterrânicos; 
 EU  - Europeus; 
 
reportando-se ainda, entre parênteses, os quadrantes restritos dentro das áreas 
biogeográficas anteriores quando necessário. 
 
 
 
6.8.4.4 Importância específica para a conservação (IEC) 

A BirdLife Internacional, conforme Tucker & Heath 1995, avalia o estado de conservação 
de todas as aves ao nível europeu, com o objectivo de identificar as espécies que 
necessitam de medidas de conservação (SPECs – Species of European Conservation 
Concern), tendo em vista a possibilidade de levar a cabo acções específicas que 
contribuam para melhorar o seu estatuto. 
 
Os critérios para identificar as espécies SPEC, que têm em conta o seu estatuto global e 
o europeu e a proporção da população europeia face à universal, são aqui adoptados e 
acrescidos dos estatutos atribuídos pelas Directivas Aves e Habitats, não só para 
adequação das classificações SPEC às atribuídas no âmbito da União Europeia para a 
avifauna, como para extensão da própria classificação aos restantes grupos taxonómicos 
da fauna de vertebrados, definindo-se as seguintes categorias, por ordem decrescente de 
importância para a conservação (IEC – Índice da importância Específica para a 
Conservação no âmbito europeu): 
 

- IEC 5 – Espécies presentes na Europa que são motivo de preocupação a nível 
mundial, seja porque estão consideradas como globalmente ameaçadas, ou 
dependentes de medidas de conservação ou sem dados suficientes quanto ao 
estado de conservação, ou as espécies consideradas prioritárias para a 
conservação pelas directivas Habitats e Aves;  

 
- IEC 4 – Espécies que estão presentes sobretudo na Europa e aqui apresentam 

um estatuto de conservação desfavorável 11 ou são consideradas com interesse 
comunitário e a sua conservação exige uma protecção rigorosa (espécies 
incluídas conjuntamente nos Anexos II e IV da Directiva Habitats); 

 
- IEC 3 - Espécies cujas populações não estão concentradas na Europa mas 

aqui apresentam um estatuto de conservação desfavorável ou são 
consideradas com interesse comunitário ou a sua conservação exige uma 
protecção rigorosa (espécies incluídas no Anexo II ou no Anexo IV da Directiva 
Habitats e no Anexo I da Directiva Aves); 
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- IEC 2 – Espécies que estão presentes principalmente na Europa e aqui 
apresentam um estatuto de conservação favorável ou as espécies de interesse 
comunitário  cuja captura ou colheita na natureza ou exploração podem ser 
objecto de medidas de gestão adequadas (espécies do Anexo V da Directiva 
Habitats e dos Anexos II2, II2 e III3 da Directiva Aves); 
 

- IEC 1 – Restantes espécies autóctones ou migradoras habituais ocorrentes na 
Europa; 
 

- IEC 0 – Espécies introduzidas na Europa ou que aqui têm uma ocorrência 
marginal ou acidental e as espécies não SPEC. 

 
 
 
6.8.4.5 Estatutos populacionais 

 
Ø Avaliação da dimensão das populações 

 
O estatuto populacional local da fauna, quando conhecido, é referido para cada espécie 
através do número de indivíduos (Ni) ou de casais (Np) presentes 12 ou, se estes forem 
desconhecidos, pelos indicadores qualitativos que têm como base referencial, ao nível da 
distribuição geral de cada espécie os parâmetros pela Estação Biológica de Kalo 
(Dinamarca), no âmbito do Grupo de Trabalho de Estatísticas de Caça da UIGB 13, e para 
a escala regional  / local (Região, Sítio ou Parcela deste) uma adaptação das classes das 
Fichas de Sítios da Rede Natura 2000 14, que têm em conta as seguintes classes, 
antecedidas  das respectivas notações alfanuméricas e numéricas: 
 

Ref 
Alfa 

 Ref 
Nº 

Classes correspondentes Classes  
UIGB 

Classes  
RN 2000 

Mcm - 5.5 Abundante ou Muito Comum > 100.000 I  
  5.0 Idem 10.001 -100.000 I >10.000 i 
Cm - 4.0 Comum  1.001-10.000 i 
Lcm - 3.5 Localmente Comum 15   
Pcm - 3.0 Relativamente (pouco) Comum 1.001-10.000 I 501 – 1.000 i 
  2.5 Idem  251 – 500 i 
Esc - 2.0 Escassa ou Localizada 501 – 1000 i 101 – 250 i 
Rr - 1.0 Rara 101 - 500 i 51 –  100 i 
  0.7 Idem  11 –  50 i 
  0.6 Idem  (11 – 20 i) 
Mrr - 0.5 Muito Rara (ou Muito Localizada) 1-100 I 6 – 10 i 
  0.4 Idem  1 –  5 i 
Acd - 0 Acidental   
 OV 0.3 Visitante Ocasional (>10 obsv. em anos diferentes)   
 RV 0.2 Visitante Rara (< 10 obsv. em anos diferentes)   
 VA 0.1 Visitante Muito Rara (1 ou 2 observações)   
Ex? - -1.0 Provavelmente Extinta   
Ex! - -5.0 Extinta (não assinalada nos últimos 10 anos)   
x - -9.0 Dada como ocorrente sem conhecimento do estatuto   
   Ausência de informação   

 
 
Assinalam-se ainda as espécies com distribuição localizada (Loc). 
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Ø Tendência populacional 
 
A tendência populacional, global, nacional, regional ou local de cada espécie, expressa a 
relação da população actual com a histórica dos últimos anos (períodos de 10 – 20 – 30),  
bem como a sua evolução futura perspectivada, referencia-se pelas seguintes  
notações 16: 
 

Exp! - População em expansão pronunciada nos últimos anos (+2 - Grande 
crescimento de pelo menos 50%) 

Exp - População em expansão limitada nos últimos anos (+1 – Pequeno 
crescimento de 20 a 49%); 

Est – População estável  ou com alterações populacionais não significativas (0 – 
Com alterações inferiores a 20%) 17; 

Reg - População em regressão nos últimos anos (-1 – Pequeno decréscimo de 20 
a 49%); 

Reg! - População em regressão pronunciada nos últimos anos (- 2 - Grande 
decréscimo de pelo menos 50%); 

N – Nova nidificante no período em análise (0.1); 

E  - População localmente ameaçada de extinção no período em análise (-3); 

Ex!  - População localmente extinta (-5); 

? - Tendência populacional desconhecida ou insuficientemente conhecida (-9). 

 
 
 
6.8.4.6 Estatutos de presença e fenológicos 

O estatuto de presença para as espécies migratórias da fauna, sobretudo para as aves, 
mas reportando-se ainda a certos mamíferos e répteis, é definido pelas notações: 
 

 R    -  Residente todo o ano; 

 E    -  Primaveril/Estival:  

  N    - Nidificação confirmada; 

  n    - Nidificação provável; 

  n?   - Nidificação possível;   

 W    -  Outonal/Invernante; 

 Mp   -  Migrador de passagem; 

 u    -  Situação fenológica não esclarecida. 
 
 
Nos casos em que se atribui mais que uma das  notações fenológicas, elas dispõem-se 
por ordem decrescente da importância da população de aves da espécie envolvida em 
Portugal. 
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De destacar que para a área em estudo são tidas em conta certas espécies com 
ocorrência periférica ou que apenas pontualmente aqui ocorrem, mas que dela 
dependem ou podem depender em certos períodos ou fases do ano. 
 
Para as espécies da ictiofauna definem-se no âmbito da presença: 
 

 M    - Espécies exclusivamente marinhas; 

Ms  - Espécies marinhas que utilizam os estuários ou as lagunas costeiras para 
reprodução e/ou engorda, penetrando por vezes nos cursos inferiores dos 
rios; 

 Es   - Espécies de meios salobros (estuários e lagoas costeiras); 

 Ma   - Migradores anádromos; 

 Mc   - Migradores catádromos; 

 D    - Espécies exclusivamente dulçaquícolas.  
 
 
 
 
6.8.4.7 Estatutos de uso e importância económica 

No referente à importância dos aproveitamentos económicos e outros usos, em pesca - 
"P" para pesca desportiva e "C" para aproveitamento comercial haliêutico - e cinegética - 
"V" - referem-se as siglas acompanhadas de um índice, com uma escala de valores de  
1 (valor baixo a nulo) a 5 (elevado valor) para a actividade e/ou comércio.  
 
As espécies cinegéticas cuja comercialização é autorizada estão igualmente assinaladas 
com um "C". 
 
Para outros usos da flora e da fauna silvestre, os estatutos de protecção para a 
conservação atribuídos às diferentes espécies pela legislação, local, interna ou 
internacional, definem a atracção e a importância potencial para as actividades de recreio 
e uso passivo, como a fotografia, a observação, os estudos, etc.. 
 
 
 
6.8.5 Elencos e Qualificação dos Taxa Ocorrentes na Área em Estudo 

No Quadro III.1.26 apresentam-se as espécies de anfíbios dadas como ocorrentes no 
Alto Côa. Assim, das espécies de anfíbios conhecidas no território do Continente 
Português, 12 estão representadas na região que enquadra a área em estudo. 
 
Admitem-se eventuais lacunas relativamente à ocorrência local e estatutos locais de 
certas espécies deste grupo, considerando-se contudo, que boa arte das espécies dadas 
como ocorrentes ao nível regional estejam representados também na área de estudo. 
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Não se reconhece a ocorrência de valores particularmente significativos para a 
conservação a nível regional, tendo em conta as qualificações comunitárias e dos livros 
vermelhos da UICN e do ICN, sendo relevante contudo o número de endemismos 
restritos referenciados. 
 
No Quadro III.1.27 apresentam-se as espécies de Répteis ocorrentes no Alto Côa. Para a 
região de enquadramento do Alto Côa estão referenciadas 23 espécies de répteis (88 % 
das representadas em Portugal Continental), sendo certo que deste grupo se conhecem 
na área afecta ao projecto apenas 14 espécies.  
 
Na área de projecto, o cágado-comum (Mauremys leprosa) ligado sobretudo aos planos 
de água pouco movimentados, como as albufeiras, bem como o lagarto-de-água (Lacerta 
scheiberi), também ligado às orlas dos cursos de água, são as espécies cuja 
classificação leva a dar particular relevo.  
 
O cágado-comum é um endemismo Ibero-Norte africano considerado com interesse 
comunitário e exigindo a sua conservação uma protecção rigorosa (incluída 
conjuntamente nos Anexos II e IV da Directiva Habitats). 
 
Francamente mais abundante na metade meridional da Península Ibérica, a espécie 
ocupa uma grande variedade de habitats, incluindo os planos de água pouco 
movimentados dos charcos e dos ribeiros montanhosos com fundo rochoso, lagos e 
cursos de água temporários com fundos de vasa e areia, tanques e canais de rega, 
albufeiras e até zonas húmidas costeiras (orlas das lagunas) com algum grau de 
salinidade e, por vezes, também águas com alguma poluição, parecendo contudo preferir 
áreas com vegetação palustre imersa, que lhe faculte alguma protecção, mas onde a 
vegetação das margens escasseie ou não ocorra. Na sua dieta inclui vegetação aquática, 
anfíbios (adultos e larvas), peixes, grandes insectos, moluscos e crustáceos aquáticos, 
sendo-lhe apontados costumes necrófilos e coprófagos. 
 
Em Portugal Continental a espécie distribui-se de forma contínua a Sul do Tejo, 
estendendo-se de igual modo a Norte, sobretudo pelo interior, até aos sectores de 
montante do Sabor (Araújo, Segurado & Santos 1997). 
 
Nas áreas em estudo o cágado-comum, ainda que possa estar episodicamente ausente 
de certos sectores ou pontualmente não ocorra em condições de habitat menos propícias 
(águas lóticas), parece ser no geral relativamente comum e ter populações estáveis. 
 
O lagarto-de-água (Lacerta schreibeiri) é um endemismo ibérico, restrito ao Centro  Oeste 
da Península, considerado com interesse comunitário e exigindo a sua conservação uma 
protecção rigorosa (espécie incluída conjuntamente nos Anexos II e IV da Directiva 
Habitats).  
 
Em Portugal Continental a espécie ocorre com alguma descontinuidade nas áreas com 
influência atlântica a Norte do Tejo, havendo ainda populações isoladas na Serra de S. 
Mamede (Nordeste Alentejano) e na Região de Monchique a Milfontes. 
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Não hesitando em mergulhar na água quando ameaçado, o lagarto-de-água ocupa as 
orlas rupícolas e ripárias dos cursos de água, alimentando-se de coleópteros, dípteros, 
himenópteros, ortópteros, aracnídeos, larvas de lepidópteros, etc. 
 
Na Região em estudo, segundo Brito et al. 1998, o lagarto-de-água ocorre ocupando 
situações periféricas e muito marginais, não sendo referenciado para as áreas 
directamente afectas pelo projecto do Alto Côa.  
 
No Quadro III.1.28 apresentam-se as espécies de mamíferos ocorrentes no Alto Côa. 
Para a região enquadrante do Alto Côa são conhecidas 38 espécies de mamíferos (cerca 
de 50 % das representadas em Portugal Continental), das quais apenas 21 são 
reconhecidas na área directamente afecta ao projecto. Admite-se contudo que boa parte 
das espécies referenciadas para a região possam ter uma ocorrência, ainda que 
marginal, na área de projecto. A diversidade em espécies relevantes para a conservação 
e em endemismos é baixa. 
 
Como particular riqueza faunística da área de projecto neste grupo é de destacar a lontra 
(Lutra lutra), ligada à generalidade dos cursos e planos de água e que parece ter na 
região uma distribuição alargada e populações relativamente estáveis e apresentar uma 
boa adaptação a planos de água de albufeiras. 
 
Cabe aqui também uma referência a outra espécie, embora não seja referida para a área 
do empreendimento em si e suas orlas. Trata-se do lobo - Canis lupus -, que tem nas 
áreas planálticas enquadrantes do Côa populações vestigiais e em regressão. 
 
A lontra é considerada com interesse comunitário e exigindo a sua conservação uma 
protecção rigorosa (espécie incluída conjuntamente nos Anexos II e IV da Directiva 
Habitats), sendo qualificada como vulnerável ao nível da área de distribuição global.  
 
Parece não estar ameaçada em Portugal e ter na região em estudo uma distribuição 
alargada e populações relativamente estáveis (Trindade et al. 1995). 
 
Ligada à generalidade dos cursos e planos de água, com uma alimentação piscívora, a 
lontra apresenta uma boa adaptação aos planos de água de albufeiras, designadamente 
com exploração hidroeléctrica. 
 
O lobo é uma espécie considerada prioritária para a conservação no âmbito comunitário e 
exigindo a sua conservação uma protecção rigorosa (espécie IEC 5, incluída 
conjuntamente nos Anexos II e IV da Directiva Habitats), qualificada como vulnerável pelo 
Livro Vermelho da UICN e como em perigo de extinção pelo de Portugal.  
 
Apesar da sua situação restrita, o lobo tem em Trás-os-Montes uma das mais 
importantes e bem conservadas populações europeias. 
 
Para as orlas planálticas enquadrantes do Côa  se referem populações de lobo, mas 
estas contudo são consideradas em acentuada regressão e de ocorrência muito 
esporádica, se não já praticamente extintas.  
 
O lobo é uma espécie ameaçada pelos empreendimentos hídricos, que parecem 
constituir septos intransponíveis nos seus espaços vitais (Flower, 1971). 
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6.9 Fauna. Conclusões 

Em geral a fauna da área em estudo, assim como da região biogeográfica enquadrante, é 
relativamente bem conhecida, isto apesar de algumas lacunas que se julgam irrelevantes 
para os objectivos do estudo nesta fase. 
 
Uma primeira grande constatação que as comunidades verificadas permitem evidenciar é 
o facto de em grande parte da área em estudo se verificar o contínuo lógico do grande 
sistema do Douro Internacional, de que se dispõe ali de pequenas réplicas.  
 
A região caracteriza-se sobretudo por uma notável e assinalável diversidade de espécies 
típicas de zonas húmidas lênticas e suas orlas rupícolas ou boscosas, situações onde se  
encontram os valores faunísticos mais relevantes.  
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Quadro III. 1. 26 – Anfíbios da Região do Alto Côa e seu Enquadramento 

 
 

ESPÉCIE  NOME VULGAR LV UICN 94 LV UICN 
88-92 

LV CE 78 C.BERNA D.FFH IECe LV ICONA 86 LV ICN 90 Carácter Endemismos StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop TendPop StatusPop StatusPop StatusPop 

Contexto geográfico  Mundial Mundial Europa Europa U Europeia Europa Espanha PortCont PortCont PortCont Macedo Carrazeda Mogadouro Moncorvo Baixo Sabor Sabor-Maçãs Alb Azibo Morais Douro Intern Arribes Douro Arribes Douro R Águeda Baixo Côa Alto Côa FAMÍLIA 

Referências de base 5 1 2 3    4 5               
 

SALAMANDRIDAE Pleurodeles  waltl  (Michahelles) Salamandra-de-costelas-salientes     III  2  NT  NT Aut IA x      x x 4 0 x  x 

SALAMANDRIDAE Salamandra salamandra (Linnaeus) Salamandra-de-pintas-amarelas        III   1  NT  NT Aut Pal (W) x x 4 x x x x 2 -1 x 4 2 

SALAMANDRIDAE Triturus  boscai   (Lataste)  Tritão-de- ventre-laranja     III  2  NT  NT Aut I (WC)   x   x  x x 3 -1  x x 

SALAMANDRIDAE Triturus marmoratus (Latreille)  Tritão-marmorado     III IV 3  NT  NT Aut IE x x 4 x x x x 4 -1 x  4 

DISCOGLOSSIDAE Alytes cisternasii  (Bosca)  Sapo-parteiro-ibérico   R  II IV 3  NT  NT Aut I (CSW) x x x    x 2 -1 x    

DISCOGLOSSIDAE Alytes obstetricans  (Laurenti) Sapo-parteiro   I  II IV 3  NT  NT Aut EU(W)-A(N) x    x   x 1  x x x 

DISCOGLOSSIDAE Discoglossus galganoi  (Otth)  Rã-de-focinho-ponteagudo     II IV 3  NT  NT Aut I        x 2    x 

PELOBATIDAE Pelobates cultripes  (Cuvier) Sapo-de-unha-negra     I  II IV 3  NT  NT Aut IE   x x x     4 4 0 x x x 

PELODYTIDAE Pelodytes punctatus  (Daudin)  Sapinho-de- verrugas-verdes     III  2  NT  NT Aut IE         1      

BUFONIDAE Bufo bufo (Linnaeus) Sapo        III   2  NT  NT Aut Pal x x 4 x x x 3 3 -1 x x 3 

BUFONIDAE Bufo calamita  (Laurenti) Sapo-corredor   I  II IV 3  NT  NT Aut EU (W) x x x x x x 4 4 -1 x x x 

HYLIDAE Hyla arborea  (Linnaeus) Rela LR nt   V  II IV 3  NT  NT Aut EU     x  x x 4 0 x  x 

RANIDAE Rana iberica (Boulenger) Rã-ibérica     II IV 3  NT  NT Aut I (NW)   3 x  x x     2 

RANIDAE Rana perezi  Seoane) Rã-verde        III V 2  NT  NT Aut IE x x 4 x 4 x 4 4 0 x x 4 

                           

 Diversidade de anfíbios regionais                           

 Autóctones          (8-12)/17                

      Endemismos restritos            (5-7)/10                

           Ibéricos           (2-3)/5   2/5         3/5 

           Ibero-Norte africanos          (0-1)/1   0/1         1/1 

           SW Europeus           (3-3)/4   3/4         3/4 

 Introduzidas          0/0                

 Espécies classificadas   (0-1)/2 (0-0)/1 (3-4)/6 (8-12)/17 (6-8)/11 (5-7)/10 (0-0)/1 (0-0)/2     5/10         7/10 

      1º nível importância        (4-6)/9   (0-0)/1         0/1         0/1 

      2º nível      (0-1)/2 (4-6)/8 (0-0)/1                       

      3º nível  (0-0)/1   (1-0)/1     (5-7)/9         5/9         7/9 

                           

Referências:  1 - UICN em www.unep- wcmc.org 1994; 2 - UICN 1988 e CEE-NU 1992; 3 - Honegger 1978; 4 - Morillo (org) 1986; 5 - Cabral et al (coord) 1990                

 
Nota: ver legenda no final deste ponto.  
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Quadro III. 1. 27 – Répteis da Região do Alto Côa e do seu Enquadramento 

 
ESPÉCIE NOME VULGAR LV UICN 94 LV UICN 88-92 LV CE 78 C.BERNA D. FFH IECe LV ICONA 86 LV ICN 90 Carácter Endemismos StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop TendPop StatusPop StatusPop StatusPop 

Contexto geográfico  Mundial Mundial Europa Europa U Europeia Europa Espanha PortCont PortCont PortCont Macedo 
Carrazeda 

Mogadouro 
Moncorvo 

Baixo Sabor Sabor - Maçãs Alb Azibo Morais Douro Intern Arribes   Douro Arribes 
Douro 

R Águeda Baixo Côa Alto Côa FAMÍLIA 

Referências de base 5 1 2 3    4 5               
 

EMYDIDAE Emys orbicularis (Linnaeus) Cágado-de-carapaça-estriada LR nt  V  II II;IV 4  K  K Aut Pal M A(N)     x   x 2 -1 x    

EMYDIDAE Mauremys leprosa (Schweigger) Cágado     V  II II;IV 4  NA  NT Aut IA     4 x     x 2   x x 4 

GEKKONIDAE Tarentola muritanica (Linnaeus) Osga-comum    III  1 NA NA Aut M (W)  x      x 2 0  x   

ANGUIDAE Anguis fragilis (Linnaeus) Licranço        III   1  NA  NA Aut Eu M     x x                 

AMPHISBAENIDAE Blanus cinereus (Vandelli) Cobra-cega     III  2  NA  NA Aut IA x x 1 x   x 3 -1     

LACERTIDAE Acanthodactylus erythrurus (Schinz) Lagartixa-de- dedos-denteados     III  2  NA  NA Aut IA        x 2 0 x x x 

LACERTIDAE Lacerta lepida  (Daudin)  Lagarto -comum   I  II   2  NA  NA Aut Eu M(W) x x 4 x x x x 4 -1 x x 4 

LACERTIDAE Lacerta schreiberi (Bedriaga)  Lagarto-de-água LR nt    II II;IV 4  NA  NA Aut I (CW)   x x   x ?    x 

LACERTIDAE Podarcis bocagei  (Seoane)  Lagartixa-de-Bocage     III  2  NA  NA Aut I (NW)   4 x       x   

LACERTIDAE Podarcis hispanica (Steindachner) Lagartixa-ibérica     III  1  NA  NA Aut IA IE     x   4 4 0 x x 4 

LACERTIDAE Psammodromus algirus (Linnaeus) Lagartixa-do- mato     III  1  NA  NA Aut M(W) x x 4 x x x x 4 -1 x x 4 

LACERTIDAE Psammodromus hispanicus  (Fitzinger) Lagartixa-do- mato-ibérica     III  2  NA  NA Aut IE   ? x   x 4  x x x 

SCINCIDAE Chalcides bedriagai (Bosca) Cobra-de-pernas-pentadáctila     II IV 3  NA  NA Aut I   x    x x    x 

SCINCIDAE Chalcides striatus (Cuvier) Cobra-de-pernas-tridáctila     III  2  NA  NA Aut IE        x 1  x  x 

COLUBRIDAE Coluber hippocrepis (Linnaeus) Cobra-de-ferradura   V  II IV 3  NA  NA Aut M(W) x  x    x 1   x   

COLUBRIDAE Coronella austriaca (Laurenti) Cobra-lisa-austríaca   I  II IV 3  NA  NA Aut Pal (W-CS)     x        x 

COLUBRIDAE Coronella girondica (Daudin)  Cobra-lisa-bordalesa     III  1  NA  NA Aut M(W)  x x x   x 3      

COLUBRIDAE Elaphe scalaris (Schinz) Cobra-de-escada        III   2  NA  NA Aut EU/M(W) x   4 x     x 4 -1 x x 4 

COLUBRIDAE Macroprotodon cucullatus (Geoffroy)  Cobra-de-capuz     III  1  NA K Aut M(W)         1      

COLUBRIDAE Malpolon monspessulanus ((Hermann) Cobra-rateira        III   1  NA  NA Aut M x x 4 x x x x 4 -1 x x 4 

COLUBRIDAE Natrix maura (Linnaeus) Cobra-de-água- viperina     III  1  NA  NA Aut M(W) x  4 4 4  4 4 0 4 4 4 

COLUBRIDAE Natrix natrix (Linnaeus) Cobra-de-água-de-colar         III   1  NA  NA Aut EU(WC) A(NW)     3 x     x 4   x x x 

VIPERIDAE Vipera latastei  (Bosca)  Víbora-cornuda     II   1  NA I Aut IA     x   x 2 0  x   

                           

  Diversidade de répteis regional                              

 Autóctones             (15-14)/26    15/26         14/26 

      Endemismos restritos          (5-6)/11    5/11         6/11 

           Ibéricos           (3-2)/5   3/5         2/5 

           Ibero-Norte africanos            (2-2)/4   2/4         2/4 

           SW Europeus            (1-2)/2   1/2         2/2 

 Introduzidas          (0-0)/1    0/1         0/1 

 Espécies classificadas  (1-1)/2 (0-0)/1 (3-3)/6 (15-14)/27 (3-4)/10 (3-4)/10 (0-0)/2 (0-0)/7     3/10         4/10 

      1º nível importância      (0-0)/1 (5-5)/10                         

      2º nível      (2-1)/3 (10-9)/17 (2-2)/4 (2-2)/4         ´1/4         2/4 

      3º nível          (2-2)/6 (2-2)/6   (0-0)/2     2/6         2/6 

                            

Referências:  1 - UICN em  www.unep.wcmc.org; 2 - UICN 1988 e CEE-NU 1992; 3 - Honegger 1978; 4 - Morillo (org) 1986; 5 - Cabral et al. (coord) 1990                  

 
Nota: ver legenda no final deste ponto.  
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Quadro III. 1. 28 – Mamíferos da Região do Alto Côa e seu Enquadramento 

 
ESPÉCIE NOME VULGAR  LV UICN 94 LV UICN 

88-92 
LV MNHN 

91 
C.BERNA D.FFH IECe LV ICONA 

86 
LV ICN 90 Carácter Endemismos StatPop IntCinegét  StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop StatusPop TendPop StatusPop StatusPop StatusPop 

Contexto geográfico Portugal Continental Mundial Mundial Europa Europa U. Europeia Europa Espanha PortCont PortCont PortCont PortCont  Macedo 
Carrazeda 

Mogadouro 
Moncorvo 

Baixo Sabor Sabor 
Maçãs 

A Azibo Morais Douro 
Internacional  

Douro 
Arribes 

Douro 
Arribes 

R Águeda Baixo Côa Alto Côa FAMÍLIA 

Referências de base 5 1 2 3; 6    4 5   5              

 
ERINACEIDAE 

Erinaceus europaeus 
(Linnaeus) 

Ouriço-cacheiro        III   2  NA  NT Aut   Cm       x x   x   4 -1       

SORICIDAE Crocidura russula (Hermann)  Musaranho-de-dentes-brancos     III  2  NA  NT Aut  Cm  x x 4 4 x x 4 4 0 x x x 

SORICIDAE Neomys anomalus  (Cabrera)  Musaranho-de-água     III  1  NA  NT Aut PalW           1    x 

SORICIDAE Sorex minutus (Linnaeus) Musaranho-anão-de-dentes-
vermelhos 

       III   1  NA  K Aut Pal                           x 

SORICIDAE Sorex granarius (Miller) Musaranho-de-dentes-
vermelhos 

  L  III  2  NA  NT Aut IE       x          

SORICIDAE Suncus etruscus (Savi) Musaranho-anão-de-dentes-
brancos 

    III   1  NA  NT Aut Pal(M) Esc          x 0     

TALPIDAE 
Galemys pyrenaicus 
(Geoffroy) 

Toupeira-de-água VU B1+2c V V  II II;IV 4  V  V Aut IE Lcm   x x 2 x   x x ?         

TALPIDAE Talpa occidentalis (Cabrera)  Toupeira-comum           2  NA  NT Aut I Cm       x x     x 3 -1     x 

RHINOLOPHIDAE Rhinolophus euryale (Blasius) Morcego-de-ferradura-
mediterrânico 

VU A2c R E  II II;IV 4  V  E Aut M           3      

RHINOLOPHIDAE 
Rhinolophus ferrumequinum 
(Schreber) 

Morcego-de-ferradura-grande LR cd   E  II II;IV 4  V  E Aut    x x      x 3 -1     

RHINOLOPHIDAE 
Rhinolophus hipposideros 
(Bechstein)  

Morcego-de-ferradura-
pequeno 

VU A2c   E  II II;IV 4  V  E Aut     x      x 4 -1     

VESPERTILIONIDAE Eptesicus serotinus  (Schreber) Morcego-hortelão     II IV 2  K  NT Aut  Cm          3 -1     
VESPERTILIONIDAE Myotis blythii (Tomes) Morcego-rato-pequeno    E  II II;IV 4  V  E Aut  Rr  x x       2 -1     

VESPERTILIONIDAE Myotis emarginatus  (Geoffroy)  Morcego-lanudo VU A2c   R  II II;IV 4  I  E Aut  Rr         x       

VESPERTILIONIDAE Myotis daubentonii (Kuhl) Morcego-de-água    V  II IV 2  NA  NT Aut  Cm          4 0     

VESPERTILIONIDAE Myotis myotis (Borkhausen)  Morcego-rato-grande LR nt K E  II II;IV 4  V  E Aut  Cm  x x      x 4 -1     

VESPERTILIONIDAE Myotis nattereri (Kuhl) Morcego-de-franja   I V  II IV 3  K  E Aut  Pcm          3      

VESPERTILIONIDAE 
Nyctalus lasiopterus 
(Schreber) 

Morcego-arboricola-gigante LR nt R R  II IV 3  K  I Aut  Rr          x      

VESPERTILIONIDAE Nyctalus noctula (Schreber) Morcego-arborícola-grande   V  II IV 3  R  I Aut  Mrr          x      

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus kuhli (Kuhl) Morcego-de-Kuhl   V  II IV 3  K  NT Aut M Cm          3 0     

VESPERTILIONIDAE 
Pipistrellus pipistrellus 
(Schreber) 

Morcego-anão   V  III IV 3  NA  NT Aut  Cm  x x       4 0     

VESPERTILIONIDAE Pipistrellus savii (Bonaparte)  Morcego-de-Savi   V  II IV 3  K  K Aut  Esc          3      

VESPERTILIONIDAE Plecotus austriacus (Fischer) Morcego-orelhudo-cinzento   V  II IV 3  K  NT Aut  Cm  x        4 -1     

MINIOPTERIDAE Miniopterus schreibersii (Kuhl) Morcego-de-peluche LR nt   V  II II;IV 4  V  V Aut  Lcm   x      x 3 -1     

MOLOSSIDAE Tadarida teniotis (Rafinesque)  Morcego-rabudo   R V  II IV 3  K  R Aut  Pcm          3      

LEPORIDAE 
Lepus granatensis 
(Rosenhauer) 

Lebre-ibérica        III   2  NA  NT Aut   Lcm CV4 x x 1       x 4 0 x x 3 

LEPORIDAE 
Oryctolagus cuniculus  
(Linnaeus) 

Coelho-bravo           1  NA  NT Aut IA Cm CV4 x x 4 x x x x 3 -1 x x 3 

ARVICOLIDAE Arvicola sapidus  (Miller) Rata-de- água LR nt      2  NA  NT Aut EU(MW) Lcm          2 -1     

ARVICOLIDAE Microtus agrestis (Linnaeus) Rato-do-campo-de-rabo-curto           2  NA  NT Aut EU X         x           x x x 
ARVICOLIDAE Microtus arvalis (Pallas)       1               3 1     

ARVICOLIDAE Microtus cabrerae (Thomas) Rato-de-Cabrera LR nt V V  III II;IV 4  V  R Aut I Rr         x 2      

ARVICOLIDAE 
Microtus duodecimcostatus 
(Selys-Long.)  

Rato-cego-mediterrânico      2  NA  NT Aut IE Cm          3 0     

ARVICOLIDAE Microtus lusitanicus (Gerbe)  Rato-cego           2  NA  NT Aut I Cm         x     4 4 0 x x 3 

MURIDAE 
Apodemus sylvaticus 
(Linnaeus) 

Rato-do-campo      1  NA  NT Aut Pal Mcm  x x 4 x x x 4 4 0 x x 4 

MURIDAE Mus musculus (Linnaeus) Rato-caseiro      1  NA  NT Aut  Mcm  x x 4 x x x 4 4 0 x x 4 

MURIDAE Mus spretus (Lataste)  Ratinho-ruivo           2  NA  NT Aut IAE LMcm   x         x 4 3 0   x x 

MURIDAE 
Rattus norvegicus 
(Berkenhout)  

Ratazana-de-água      0  NA  NT Int?   Mcm          4 1     

MURIDAE Rattus rattus  (Linnaeus) Ratazana-comum           0  NA  NT Int?   LMcm   x x 4 x       4 1     x 
GLIRIDAE Eliomys quercinus (Linnaeus) Leirão VU A1c     III   3  NA  NT Aut  Lcm          3 0     

CANIDAE Canis lupus (Linnaeus) Lobo LR cd V V  II *II;IV 5  V  E Aut   Rr   1 grupo 1 grupo 1 x   x x <20i 
AcdOV 

1     0.5 

CANIDAE Vulpes vulpes (Linnaeus) Raposa       1  NA  NT Aut  Mcm CV3 x x 4 x x x x 4 0 x x 4 

MUSTELIDAE Lutra lutra (Linnaeus) Lontra   V V  II II;IV 4  V  K Aut  Cm    2 x x  x 3 1   2 

MUSTELIDAE Martes foina (Erxleben)  Fuinha     III   1  NA  NT Aut Pal Pcm   x        1 0  x x 

MUSTELIDAE Martes martes (Linnaeus) Marta     V  III V 2  NA  I Int?   Rr   x x 2 x     x     x x x 

MUSTELIDAE Mustela erminea (Linnaeus) Arminho     III    1  NA  K Int   Rr                

MUSTELIDAE Mustela nivalis (Linnaeus) Doninha        III   1  NA NT Aut   Pcm   x x 3 x x x x 3 0 x x 3 
MUSTELIDAE Mustela putorius (Linnaeus) Toirão   V  III V 3  K  K Aut  Rr       x x   2 -1     

MUSTELIDAE Meles meles (Linnaeus) Texugo        III   1  K  NT Aut   Esc   x x 3 x x x x 3 -1 x x 1 
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VIVERRIDAE Genetta genetta  (Linnaeus) Geneta     V  III V 3  NA  NT Aut?   Cm   x x x x   x x 4 0     2 

FELIDAE Felis silvestris (Schreber) Gato-bravo   V  II IV 3  V  I Aut  Lcm        x x 1 -1     

FELIDAE Lynx pardina (Themminck)  Lince-ibérico EN C1 E E / L  II *II;IV 5  E  E Aut I Mrr        -1 x -1      

SUIDAE Sus scrofa (Linnaeus) Javali           1  NA  NT Aut   Cm CV4 x x 3 x x x x 4 1 x x 3 

CERVIDAE 
Capreolus capreolus  
(Linnaeus) 

Corço        III   1  NA  NT Aut / Int Pal Esc CV5 x x 3 x   x x 2 1       

CERVIDAE Cervus elaphus (Linnaeus) Veado   ?  III   1  NA  NT Aut / Int  Pcm CV5           x    

                             

 Diversidade de mamíferos regional                              

      Continentais exclusivos                           

      Migradores continentais                           

      Estuarinos / Marinhos                           

                             

  Autóctones          (16-19)/60      17/60         20/60 

      Endemismos restritos          (3-4)/10      3/10         4/10 

           Ibéricos            (1-2)/5     1/5         2/5 

           Ibero-norte africanos          (1-1)/2     1/2         1/2 

           SW Europeus           (1-0)/3     1/3         0/3 

 Introduzidos          (1-1)/6      1/6         1/6 

 Espécies classificadas  (2-1)/19 (3-2)/12 (5-4)/36 (11-11)/52 (5-4)/35 (4-3)/32 (4-3)/30 (4-4)/32    (5-4)/9   3/32         2/32 

      1º nível importância    (0-0)/1 (0-0)/7 (3-2)/28 (1-1)/2 (1-1)/3 (0-0)/1 (1-1)/12    (1-0)/4   0/3         0/3 

      2º nível  (0-0)/1 (3-2)/4 (5-4)/22 (8-9)/24 (2-1)/13 (2-1)/13 (3-2)/11 (1-0)/3    (3-3)/3   2/13         1/13 

      3º nível  (1-0)/8 (0-0)/3 (0-0)/5   (0-0)/15 (1-1)/16 (0-0)/2 (0-0)/3    (1-1)/1   1/16         1/16 

                             

Referências:  1 - UICN em WWW.unep-wcmc.org; 2 - UICN 1988 e CEE-NU 1992; 3 - Smit & Wijngaarden 1976; 4 - Morillo (org) 1986; 5 - Cabral et al. (coord) 1990; 6 - Beaufort 1991 

 
Nota: ver legenda no final deste ponto.  
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Notas ao texto e Legenda dos Quadros III.1.21 e III.1.25 a III.1.28 
 
1 - Acessível em http://www.icn.pt/sipnat/info_sipnat.htm. 
2 - Vd. para a flora em geral UICN 1983 e  Walter & Gillett 1998, para as árvores em particular UICN 1998, para a fauna em geral UICN 1988,  Inskipp & Barzdo 1987 para os 
mamíferos e para a fauna e flora no geral CEE-NU 1992. 
3 - Vd. no contexto europeu Lelek 1980 para a ictiofauna, Honegger 1978 para a herpetofauna, Tucker & Heath 1994 para a avifauna e Beaufort 1991 e Smit & Wijngaarden 
1976 para o grupo dos mamíferos.  
4 - Vd. Sérgio et al. 1994 para o grupo dos briófitos, Heath 1981 e Viedma & Gomez-Bustillo 1985 para lepidópteros e Gangwere, Viedma & Llorente 1985 para ortópteros. 
5 -  Vd. Gomez-Campo et al. 1987 para a flora e ICONA 1986 para a fauna. 
6 - Vd. Dray 1985 e Espirito-Santo et al. 2000 para a flora, Magalhães & Rogado (coord.) 1991 e 1993 e DPAI-DGF 1998 para a ictiofauna e Cabral et al. (coord.) 1990 para a 
restante fauna de vertebrados. 
7 - As categorias dos estatutos de conservação base definidos pela UICN para a fauna e flora são, até 1994 (Vd. UICN 1983)em termos gerais as seguintes:  

- Extinta (Ex), para as espécies que, ainda que subsistam em cativeiro, não foram definitivamente encontradas no estado selvagem nos últimos 50 anos, recorrendo-se à 
notação Ex? quando é virtualmente certo que um certo taxon ficou recentemente extinto;  

-  Em perigo de extinção (E), para os taxa em perigo de extinção e para aqueles cuja sobrevivência é pouco provável se se continuarem a verificar os factores adversos 
que originam tal situação, incluindo-se ainda os taxa cujos efectivos populacionais foram reduzidos para níveis críticos ou cujos habitats foram tão drasticamente 
reduzidos que se consideram em imediato perigo de extinção; 

-  Vulnerável (V), para os taxa que se considera provável a passagem à categoria de "em perigo de extinção" num futuro próximo se os factores de ameaça se continuarem 
a verificar, incluindo-se ainda as espécies das quais a maioria de todas as populações estão sujeitas a uma redução devido a uma exploração excessiva, a uma extensa 
destruição dos habitats ou a outras perturbações ambientais, bem como as espécies cujas populações tenham sofrido uma grave redução e cuja segurança ainda não 
tenha sido assegurada ou as espécies cujas populações sejam ainda abundantes mas que estejam em perigo devido a factores adversos que actuam sobre os 
respectivos habitats em toda a área de ocorrência;  

-  Rara (R), para os taxa com pequenas  populações mundiais que não estejam actualmente nas categorias "em perigo de extinção" ou "vulnerável", mas que estejam 
sujeitas a riscos, correspondendo geralmente a espécies que se encontram restritas a zonas geográficas ou habitats limitados ou estão distribuídas por uma zona 
geográfica ampla mas com efectivos muito reduzidos;  

-  Indeterminada (I), para os taxa que se sabe estarem incluídos nas categorias "em perigo de extinção", "vulnerável" ou "rara", mas sobre os quais não se dispõe de 
informação suficiente para determinar qual das três categorias é correcta;  

-  Insuficientemente conhecida (K), para os taxa de que se suspeita pertencerem a qualquer das categorias anteriores, mas sobre os quais se carece de informação;  
-  Fora de perigo (O), para os taxa anteriormente incluídos em uma das categorias precedentes mas que no momento se consideram relativamente seguros devido à 

adopção de medidas eficazes de conservação ou porque se tenha eliminado a ameaça anterior que ponha em perigo a sua sobrevivência; 
-  Não ameaçada  (NT), para os  taxa não compreendidos em qualquer das categorias anteriores, ou seja, para os que não sejam conhecidos ameaças ou riscos. 

8 - Ao nível europeu, Beaufort 1991 acrescenta as seguintes categorias às anteriores: 
 I – Espécies não europeias introduzidas neste continente; 
 RI – Espécies europeias reintroduzidas; 
 T – Espécies ameaçadas; 
 L – Espécie com uma área de distribuição original limitada. 

Também ao nível europeu, para o caso das aves Tucker & Heath 1995 reporta-se a categorias equivalentes às da UICN, pelo menos ao nível da designação, mas adopta 
algumas alterações ao nível dos conceitos relativos às categorias: 

E – Em perigo de extinção - para qualquer um dos seguintes casos: 
- população em grande declínio e inferior a 10.000 casais nidificantes que não seja marginal a grandes populações não europeias ou invernantes europeus 
com uma população inferior a 40.000 indivíduos;  
- população em moderado declínio e inferior a 2.500 casais nidificantes que não seja marginal a grandes populações não europeias ou invernantes europeus 
com uma população inferior a 10.000 indivíduos;  
- população que não esteja em declínio mas seja inferior a 250 casais nidificantes que não seja marginal a grandes populações não europeias ou 
invernantes europeus com uma população em risco e inferior a 1.000 indivíduos;  

V – Vulnerável - para qualquer um dos seguintes casos: 
- população em grande declínio ainda que superior a 10.000 casais nidificantes ou 40.000 indivíduos  invernantes;  
- população em moderado declínio e inferior a 10.000 casais nidificantes que não seja marginal a grandes populações não europeias ou invernantes 
europeus com uma população inferior a 40.000 indivíduos;  
- população que não esteja em declínio mas seja inferior a 2.500 casais  nidificantes que não seja marginal a grandes populações não europeias ou 
invernantes europeus com uma população em risco e inferior a 10.000 indivíduos;  

R – Rara - para o casos de uma população que não esteja em declínio mas seja inferior a 10.000 casais  nidificantes que não seja marginal a grandes populações não 
europeias ou invernantes europeus com uma população inferior a 40.000 indivíduos e em risco, devido a: 

- quebra da estrutura social; 
- perda de diversidade genética; 
- flutuações populacionais em larga escala; 
- exploração, perseguição, perturbações e interferências humanas, existentes ou potenciais;  

D – Em declínio - taxa com uma população superior a 10.000 casais ou 40.000 aves invernantes, mas que seja considerada em declínio moderado (Vd. Tucker & 
Heath 1995, p. 29, box 4) ;  
L – Localizada - taxa com uma população superior a 10.000 casais ou 40.000 aves invernantes, mas que, ainda que não seja considerada em declínio, se concentra 
(>90%) em 10 ou menos IBAs (Important Bird Areas), tal como listado em  Grimmet & Jones 1989 ;  
K – Insuficientemente conhecida – para taxa que se suspeita estarem incluídos num dos estatutos anteriores mas para os quais não há informação suficiente para 
a sua atribuição;  
S – Segura – correspondendo a taxa com um estatuto de conservação favorável, correspondendo a uma população superior a 10.000 casais ou 40.000 aves 
invernantes, que não esteja em declínio ou seja localizada. 

9 - Explicitando (Vd. http://www.unep-wcmc.org ):  
-  Extinta (EX) – para um taxon em que não haja dúvida razoável de que o último indivíduo morreu; 
-  Extinto na natureza (EW) – para um taxon que se saiba que sobrevive apenas em cativeiro ou cultivo ou em população naturalizada (ou populações), claramente fora da 

sua área de ocorrência natural no passado; um taxon presume-se extinto na natureza quando investigações exaustivas nos habitats apropriados da área de distribuição 
histórica conhecida ou potencial expectável, no tempo apropriado ao respectivo ciclo e forma de vida (diurno, sazonal, anual), falhem a observação ou detecção de um 
indivíduo; 

-  Criticamente ameaçado (CR) – para o taxon que esteja sujeito no futuro imediato a um elevado risco de extinção na natureza, como definido nos critérios A a E. 
-  Ameaçado de extinção (EN) – para o taxon que não esteja criticamente ameaçado mas esteja sujeito no futuro imediato a um elevado risco de extinção na natureza, 

como definido nos critérios A a E, referenciados em CR 
-  Vulnerável (VU) – para o taxon que esteja incluído nas duas categorias anteriores mas esteja sujeito no médio prazo a um elevado risco de extinção na natureza, como 

definido nos critérios A a E, referenciados em CR. 
-  Baixo risco (LR) – para o taxon que tenha sido avaliado para o efeito mas não se inscreva em nenhuma das 3 categorias anteriores; os taxa incluídos nesta categoria 

podem ser separados em três subcategorias: 
1. Dependente de Conservação (cd) – para os taxa que sejam especificamente objecto de programas de conservação, dirigidos ao taxon ou ao respectivo habitat, 
sem os quais, no prazo de 5 anos, recairiam numa das classificações de ameaça anteriores; 
2. Quase Ameaçado (nt), para os taxa que não estejam qualificados como cd mas estejam próximos de qualificação como Vulnerável; 
3. Outros relacionados ( lc), para os taxa desta categoria que não sejam qualificados como cd ou nt; 
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-  Informação Deficiente (DD) – para os taxon em que a informação seja inadequada para proceder a uma avaliação, directa ou indirecta,  do risco de extinção baseada na 

distribuição ou estatuto populacional; Um taxon nesta categoria pode estar muito bem estudado e a sua biologia ser bem conhecida, mas a informação apropriada sobre 
abundância ou distribuição ter lacunas relevantes; Informação deficiente não é assim uma categoria de ameaça ou de baixo risco, indicando tão só que mais e melhor 
informação é necessária, ainda que se anteveja a possibilidade de em resultado de novos dados se possa concluir da inclusão de um taxon numa categoria de ameaça 
apropriada; É importante recorrer a um uso positivo de toda a informação disponível, havendo que ter o cuidado, em muitos casos, na escolha entre esta categoria e uma 
outra de ameaça; Se se suspeita que a distribuição de um taxon é relativamente circunscrito, ou se decorreu já um período de tempo razoável desde que a sua última 
observação foi realizada, então um determinado estatuto de ameaça pode ser justificado;  

-  Não avaliado (NE), quando um taxon ainda não foi avaliado à luz dos presentes critérios.  
Os critérios para a s ubdivisão das qualificações CR, EN e VU são os seguintes: 
A) Regressão populacional numa das seguintes formas:  

1) Uma regressão observada, estimada, inferida ou suspeitada de pelo menos [CR–80; EN-50; VU-20]% nos últimos 10 anos ou nas últimas 3 gerações, qualquer 
para o período mais longo, com base em: 

a) observação directa;  
b) índice de abundância apropriado para o taxon; 
c) regressão na área de ocupação, referências de ocorrência e/ou na qualidade do habitat;   
d) nível de exploração actual ou potencial;  
e) efeitos de introdução de outros taxa, hibridisação, elementos patogénicos, poluentes, competição ou parasitas; 

2) Uma regressão projectada ou suspeita de pelo menos [CR-80; EN-50; VU-20]% nos próximos 10 anos ou nas últimas 3 gerações, qualquer para o período mais 
longo, com base nas alíneas (b), (c), (d), ou (e) anteriores;   

B) Estimativa da área de ocorrência inferior a [CR-100; EN-5.000; VU-20.000] km 2 ou área de ocupação estimada inferior a [CR-10; EN-500; VU-2.000] km2, quanto a 
estimativa implica um dos seguintes casos:  

1) Na maioria fragmentada ou quando se sabe que existe no máximo em [CR-1; EN-5; VU-10] locais;  
2) Declínio contínuo, inferido, observado ou projectado, em qualquer das seguintes condições: 

a) referências de ocorrência; 
b) área de ocupação; 
c) área, extensão ou qualidade do habitat; 
d) número de locais ou de subpopulações;   
e) número de indivíduos férteis;   

3) Flutuações extremas em qualquer das seguintes condições: 
a) referências de ocorrência; 
b) área de ocupação; 
c) número de locais ou de subpopulações;   
d) número de indivíduos férteis;   

C) População estimada de efectivos inferior a [CR-250; EN-2.500; VU-10.000] indivíduos férteis e ainda:  
1) Um continuo declínio estimado de pelo menos [CR-25; EN-20; VU-10]% em [CR-3; EN-5; VU-10] anos ou [CR-1; EN-2; VU-3] gerações, qual for a mais longa, ou 
2) Um continuo declínio, observado, projectado ou inferido, em termos de efectivos de indivíduos férteis e estrutura população numa das seguintes formas:  

a) dominantemente fragmentada, i.e. a subpopulação estimada contém menos de [CR-50; EN-250; VU-1.000] indivíduos férteis; 
b) todos os indivíduos se incluem numa só subpopulação;   

D) População estimada pequena ou restrita do seguinte modo: 
1) Com efectivos inferiores a [CR-50; EN-250; VU-1.000] indivíduos férteis; 
2) Ou, no caso dos qualificados como VU, a população caracteriza-se por uma aguda restrição na sua área de ocupação, tipicamente inferior a 100 km2, ou em 
número de locais, tipicamente inferior a 5; Deste modo, um taxon pode ser susceptível aos efeitos das actividades humanas ou a eventos estocásticos cujos impactes 
acresçam com actividades humanas num curto período de tempo ou num futuro imprevisível, de tal forma que possa vir a ser considerado CE ou EX num curto 
espaço de tempo; 

E) Análises quantitativas mostrando a probabilidade de extinção na natureza no mínimo de [CR-50; EN- 20; VU-10]% da população, seja em [CR-10; EN-20; VU-100] anos 
ou CR-3; EN-5 gerações, optando-se pelo mais longo. 

 
10 - Destacam -se com um “*” prévio as espécies deste anexo consideradas como “prioritárias para co-financiamento no âmbito do Programa LIFE”, em conformidade com as 
decisões do Comité Ornis de 28$4/93, 26/4/96 e 20/5/97. 
11 - A população de uma espécie é considerada como “presente sobretudo na Europa” quando mais de 50% da sua população reprodutora ou da sua população invernante se 
localiza neste Continente. Uma espécie têm um estatuto de Conservação Desfavorável se a sua população europeia é pequena e não marginal, se está claramente em 
declínio, ou se está muito localizada.  
12 - Se se desconhecer o intervalo populacional e existir informação sobre o tamanho mínimo ou máximo da população, usam -se, respectivamente, nas notações os símbolos 
“>” e “<”. 
13 - União Internacional dos Biologistas de Caça. 
14 - Vd. Comissão Europeia 1994. 
15  - Correspondente a concentrações, em regra de numerosos indivíduos, em certos locais ou regiões. 
16 - A tendência populacional reporta-se no caso dos peixes para Portugal Continental e DPAI-DGF 1998, para as  aves a nível europeu e nacional em Tucker & Heath 1995. 
17 - Incluem -se nesta classe também as aves qualificadas com F, ou seja, as cujas populações sofreram flutuações populacionais de pelo menos 20% mas cujo estatuto não 
tem uma tendência marcada. 
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6.10 Avaliação Integrada de Habitats Ocorrentes. Valoração e Cartografia 

6.10.1 Sistema Cartográfico de Referência 

Os estudos e levantamentos de detalhe realizados sobre todos os sistemas ecológicos 
permitiram a caracterização e cartografia dos habitats ocorrentes de que se fará 
seguidamente a sua valorização. 
 
As estruturas vegetais referidas nos pontos relativos à flora e vegetação foram integradas 
na classificação de Habitats Naturais, referidos na Directiva 92/43/CEE, e sempre que 
possível integrados na relação sintaxonómica das associações fitossociológicas que se 
lhes encontram associadas, que nos casos de dúvida serão referidos unicamente por 
comunidades. 
 
Os habitats e correspondentes comunidades vegetais que se lhes encontram associadas 
e/ou as que foram referenciadas na zona são estão definidos no Anexo 3.D dos 
Sistemas Ecológicos e cartografados em relação à situação actual na Carta 3 – 
Unidades Ecológicas Homogéneas (ver VOLUME VII – Peças Desenhadas). 
 
No Anexo 3.F dos Sistemas Ecológicos pode consultar-se a base de dados das 2408 
unidades identificadas e cartografadas nas diferentes Cartas de Valor Florístico e 
Fitocenótico (Carta 4), Grau de Equilíbrio (Carta 6), Valor Faunístico (Carta 5) e 
Directiva Habitats (Carta 7) (ver VOLUME VII – Peças Desenhadas).. 
 
 
 
6.10.2 Flora e Vegetação 

Para o diagnóstico dos valores da flora e da vegetação tomou-se como base as unidades 
homogéneas cartografadas e respectiva caracterização. Seguidamente procurou-se 
determinar para cada tipo de estrutura de vegetação ocorrente o respectivo valor florístico 
e fitocenótico e o grau de equilíbrio. 
 
Os diferentes valores foram aferidos a uma escala de 1 a 10, sendo 1 o valor máximo 
(máximo valor florístico e fitocenótico e maior grau de equilíbrio) e 10 o valor mínimo.  
 
Os valores mais elevados para o Valor Florístico e Fitocenótico correspondem aos 
habitats considerados: 
 

a) como prioritários no Anexo II da Directiva Habitats (quando aplicável); 
 

b) com elevada probabilidade de ocorrência de taxa vegetais legalmente 
protegidos ou em risco (valor florístico); 

 

c) ou com ocorrência de comunidades vegetais raras pelo menos a nível regional. 
 
O Grau de Equilíbrio é considerado em termos de maior proximidade ou afastamento 
relativamente a um estado de relativo equilíbrio, tendo-se utilizado a mesma escala de 
valorização para a classificação dos habitats. 
 
No Quadro III.1.29 apresentam-se as valorações atribuídas aos diferentes habitats 
referenciados na cartografia.  
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Quadro III. 1. 29 – Valores Atribuídos aos Diferentes Habitats Referenciados na Cartografia – 
Valor Florístico e Fitocenótico e Grau de Equilíbrio 

 

Habitats 
Valor Florístico e 

Fitocenótico 
Grau de Equilíbrio da 
Comunidade Vegetal 

 22.1 10 5 
22.4 1 1 
3150 8 1 

3170 prioritário 5 1 
24.1 10 10 

24.32 4 1 
3200 4 6 
3270 7 7 
3280 4 4 
3290 7 7 
31.8 5 4 

31.81 5 4 
31.C 10 9 
37.1 6 6 

4020 prioritário 4 5 
4030 4 5 
32.3 6 5 
4090 4 5 

5210 (5211) 4 4 
5330 (5335) 5 6 

32.9  7 7 
6220  prioritário 2 8 

34.8 - (6220) 2 8 
6310 5 3 
6420 7 8 
6510 7 8 
8220 1 1 
8230  1 1 
91B0 5 1 

91E0  prioritário 5 1 
91F0 4 2 
9200 5 3 
9230 4 1 
9240 5 1 
92A0 5 2 
92B0 3 1 
92D0 5 6 

41.83 (92B0) 1 1 
9330 5 3 
9340 4 2 

82 10 10 
82.1 9 10 
83.1 9 10 
83.2 10 10 
83.3 8 8 
83.4 7 9 
83.5 10 10 
84 6 7 
86 10 10 
87 8 9 
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Nos Quadros III.1.30 e III.1.31 apresentam-se de forma resumida, o número de habitats e 
de unidades cartografadas, segundo os gradientes de valoração definidos. 
 
 

Quadro III. 1. 30 – Quantitativos dos Habitats pelos Diferentes Gradientes, em Termos de 
Valor Florístico e Fitocenótico e Grau de Equilíbrio 

 
Gradiente de 

Valoração 
Quantitativos em termos de 

Valor Florístico e Fitocenótico  % 
Quantitativos em termos 

de Grau de Equilíbrio  % 

1 4 8,0 12 24,0 

2 2 4,0 3 6,0 

3 1 2,0 3 6,0 

4 10 20,0 4 8,0 

5 12 24,0 5 10,0 

6 3 6,0 4 8,0 

7 6 12,0 4 8,0 

8 3 6,0 5 10,0 

9 2 4,0 3 6,0 

10 7 14,0 7 14,0 

Total 50 100 50 100 

 
 

Quadro III. 1. 31 – Quantitativos dos Valores das Unidades Cartografadas em Termos de 
Valor Florístico e Fitocenótico e Grau de Equilíbrio 

 
Gradiente de 

Valoração 
Valor Florístico e  

Fitocenótico % 
Grau de Equilíbrio da 
Comunidade Vegetal % 

1 391 16,2 579 24,1 

2 104 4,3 139 5,8 

3 4 0,1 128 5,3 

4 485 20,1 90 3,7 

5 327 13,6 335 13,9 

6 137 5,7 5 0,2 

7 117 4,9 113 4,7 

8 16 0,7 116 4,8 

9 625 26,0 81 3,4 

10 202 8,4 822 34,1 

Total 2 408 100 2 408 100 

 
 
Nas Cartas 4 e 6 apresentam-se, respectivamente, a cartografia das unidades 
identificadas em termos do seu Valor Florístico e Fitocenótico e do Grau de Equilíbrio 
(ver VOLUME VII – Peças Desenhadas). 
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Agrupando-se esses valores por um gradiente da classificação mais reduzido, atribuindo 
o valor de elevado às classificações 1, 2 e 3, médio às classificações 4, 5, 6 e 7 e de 
baixo às classificações 8, 9 e 10, obtêm-se os resultados constantes no Quadro III.1.32. 
 
 

Quadro III. 1. 32 – Quantitativos dos Valores das Unidades Cartografadas em Termos de 
Valor Florístico e Fitocenótico e Grau de Equilíbrio num Gradiente Reduzido 

 
Gradiente de 

Valoração 
Valor Florístico e  

Fitocenótico % 
Grau de Equilíbrio da 
Comunidade Vegetal % 

Elevado 499 20,7 846 35,1 

Médio 1 066 44,3 543 22,6 

Baixo 843 35,0 1 019 42,3 

Total 2 408 100 2 408 100 

 
 
Da sua análise constata-se assim que em termos de Valor Florístico e Fitocenótico, 
20,7% das unidades cartografadas têm um valor elevado e 35,0%, um valor baixo. A 
maior percentagem de unidades (44,3%) tem valor médio. 
 
Quanto ao Grau de Equilíbrio da comunidade vegetal, 35,1% das unidades têm valor 
elevado e 42,3% um valor baixo. 
 
 
 
6.10.3 Fauna 

Para o diagnóstico da fauna, tomou-se como base as unidades homogéneas 
cartografadas e a respectiva caracterização. 
 
Os diferentes valores foram aferidos segundo uma escala de 1 a 10, sendo o 1 o valor 
máximo (máximo valor faunístico). Nesta classificação os gradientes mais elevados 
correspondem aos habitats considerados: 
 
a) nos Estatutos de Conservação e Convenção Internacionais, referidos no  
ponto 6.8; 

 
b) na Directiva do Conselho 79/409 – Directiva Aves; 
 
c) na Directiva Habitats 92/43/CEE. 

 
Com base nos  trabalhos de caracterização desenvolvidos e com avaliação do seu 
estatuto de conservação foram caracterizados e avaliados os habitats ocorrentes, 
elaborando-se a Carta de Valor Faunístico (ver VOLUME VII – Peças Desenhadas). 
 
No Quadro III.1.33 apresentam-se os critérios de valor atribuídos aos diferentes habitats 
referenciados na cartografia. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 247

 

Quadro III. 1. 33 – Valores Atribuídos aos Diferentes Habitats Referenciados na Cartografia – 
Valor Faunístico 

 

Habitats Valor Faunístico 

22.1 4 
22.4 6 
3150 4 

3170 prioritário 4 
24.1 4 

24.32 9 
3200 4 
3270 6 
3280 4 
3290 3 
31.8 9 

31.81 5 
31.C 8 
37.1 1 

4020 prioritário 2 
4030 6 
32.3 8 
4090 5 

5210 (5211) 3 
5330 (5335) 5 

32.9  8 
6220  prioritário 4 

34.8 - (6220) 7 
6310 3 
6420 4 
6510 5 
8220 7 
8230  3 
91B0 2 

91E0  prioritário 2 
91F0 1 
9200 2 
9230 2 
9240 3 
92A0 2 
92B0 6 
92D0 3 

41.83 (92B0) 7 
9330 2 
9340 2 

82 6 
82.1 6 
83.1 6 
83.2 8 
83.3 9 
83.4 9 
83.5 9 
84 4 
86 10 
87 9 
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No Quadro III.1.34 verifica-se qual a distribuição do conjunto dos 50 habitats definidos 
pelos diferentes gradientes de valoração. 
 
 

Quadro III. 1. 34 – Quantitativos dos Habitats pelos Diferentes Gradientes em Termos de 
Valor Faunístico 

 

Gradiente de Valoração 
Quantitativos em Termos 

de Valor Faunístico % 

1 10 2,0 
2 5 12,0 
3 7 8,0 
4 8 6,0 
5 4 14,0 
6 7 8,0 
7 2 18,0 
8 5 12,0 
9 3 16,0 

10 9 4,0 

Total 50 100 

 
 
No Quadro III.1.35 apresenta-se o número de parcelas classificadas por gradiente de 
valoração e no Quadro III.1.36 agrupam-se esses valores por um gradiente reduzido, 
atribuindo o valor elevado às classificações 1, 2 e 3, médio às classificações 4, 5, 6 e 7 e 
baixo às classificações 8, 9 e 10. 
 
 

Quadro III. 1. 35 – Quantitativos de Gradientes das Parcelas em Termos de Valor Faunístico 

 

Gradiente de Valoração Parcelas de Valor 
Faunístico % 

1 4 0,2 
2 434 18 
3 85 3,5 
4 146 6,0 
5 279 11,6 
6 726 30,2 
7 452 18,8 
8 142 5,9 
9 80 3,3 
10 60 2,5 

Total 2 408 100 
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Quadro III. 1. 36 – Quantitativos dos Valores das Unidades Cartografadas em  
Termos de Valor Faunístico 

 

Gradiente de Valoração 
Parcelas de valor 

Faunístico % 

 
Elevado 523 21,7 

Médio 1 603 66,6 

Baixo 282 11,7 

Total 2 408 100 

 
 
Constata-se assim que em termos de valor faunístico cerca de 11,7% das unidades 
cartografadas apresentam valor elevado, enquanto apenas 11,7 % têm uma valoração 
baixa. 
 
A maior parcela de unidades insere-se no valor médio, com 66,6% de classificações. 
 
 
 
6.10.4 Classificação de Habitats de Acordo com a Directiva 92/43/CEE 

No Quadro III.1.37 apresentam-se os critérios de valor atribuídos aos diferentes habitats, 
partindo da valorização definida na Directiva Habitats, o que permitirá ter uma avaliação 
com base nos gradientes de valor que se utilizam para definir os estatutos de protecção 
em Portugal. 
 
Devido aos trabalhos de campo detalhados no vale do Côa foi possível definir cinco 
gradientes de valoração. As classificações são: 
 

1 - Habitats prioritários com ocorrência na parcela superior a 75% de área; 
 
2 - Habitats prioritários com ocorrência na parcela entre 5 e 25% de área; 
 
3 - Habitats com interesse com ocorrência na parcela superior a 75% de área; 
 
4 - Habitats com interesse com ocorrência na parcela entre 5 e 25% de área; 
 
5 - Outros habitats. 
 
 

Nos Quadros III.1.38 e III.1.39 apresenta-se a distribuição dos habitats e do número de 
parcelas classificados por gradiente de valoração e no Quadro III.1.40 agrupam-se esses 
valores por um gradiente reduzido, atribuindo o valor elevado às classificações 1, médio 
às classificações 2 e 3 e baixo às classificações 4 e 5. 
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Quadro III. 1. 37 – Valores Atribuídos na Directiva Habitats 92/43/CEE aos Diferentes 
Habitats Referenciados na Cartografia 

 

Habitats Valor 

22.1 5 
22.4 5 
3150 3 

3170 prioritário 3 
24.1 5 
24.32 5 
3200 3 
3270 3 
3280 3 
3290 3 
31.8 5 
31.81 5 
31.C 5 
37.1 5 

4020 prioritário 1 
4030 3 
32.3 3 
4090 3 

5210 (5211) 3 
5330 (5335) 3 

32.9  5 
6220  prioritário 1 

34.8 - (6220) 3 
6310 3 
6420 3 
6510 3 
8220 3 
8230 3 
91B0 3 

91E0  prioritário 1 
91F0 3 
9200 3 
9230 3 
9240 3 
92A0 3 
92B0 3 
92D0 3 

41.83 (92B0) 5 
9330 3 
9340 3 

82 5 
82.1 5 
83.1 5 
83.2 5 
83.3 5 
83.4 5 
83.5 5 
84 5 
86 5 
87 5 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 251

 
 

Quadro III. 1. 38 – Quantitativos dos Habitats pelos Diferentes Gradientes, em Termos da 
Directiva Habitats 

 
Gradiente de  

Valoração 
Quantitativos em termos de 

Directiva Habitats  % 

1 3 6,0 

2 - - 

3 27 54,0 

4 - - 
5 20 40,0 

Total 50 100 

 
 
 

Quadro III. 1. 39 – Quantitativos dos Valores das Parcelas em Termos da Directiva Habitats 

 
Gradiente de  

Valoração 
Quantitativos em termos de 

Directiva Habitats  % 

1 48 2,0 

2 2 0,1 

3 1 206 50,1 

4 40 1,7 

5 1 112 46,2 

Total 2 408 100 

 
 
 

Quadro III. 1. 40 – Quantitativos dos Valores das Parcelas em Termos da Directiva Habitats 
no Gradiente Reduzido 

 
Gradiente de  

Valoração 
Quantitativos em termos de 

Directiva Habitats  % 

Elevado 48 2,0 

Médio 1 208 50,2 

Baixo 1 152 47,8 

Total 2 408 100 

 
 
Constata-se assim que em termos dos valores classificados na Directiva Habitats cerca 
de 2,0% das unidades cartografadas apresentam valor elevado, enquanto que 47,8% das 
mesmas apresentam valor baixo. 
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6.11 Sistemas Ecológicos. Conclusões 

Nos pontos anteriores foi feita a avaliação segundo os critérios estabelecidos para a 
identificação dos valores locais. 
 
Como foi referido o desenvolvimento desses trabalhos foi feito com base num processo 
de aproximações sucessivas, avaliando os habitats susceptíveis de ocorrerem na zona 
seguido da cartografia através de modelos de estruturas vegetais. Com base nesse 
trabalho estabeleceu-se a tipologia de habitats ocorrentes. 
 
Os detalhados trabalhos de campo realizados justificaram a definição de uma escala de 
valorização de 1 a 10 das Unidades Ecológicas Cartografadas, em relação aos valores 
florístico e fitocenótico, grau de equilíbrio da comunidade vegetal e aos valores 
faunísticos, com base numa avaliação objectiva, já que diversos habitats potencialmente 
existentes não foram referenciados, enquanto outros de características específicas 
tiveram de ser incluídos. 
 
As avaliações feitas no ponto 5.10 apresentam assim duas escalas de avaliações, 
correspondendo a mais detalhada às avaliações locais (1 a 10), enquanto para a 
avaliação dos valores potencialmente existentes nos termos da Directiva Habitats se 
adoptou a escala definida de 1 a 5. 
 
Fazendo uma integração global dos valores encontrados e tendo em conta os objectivos 
do estudo, adoptou-se um critério de correspondência entre os valores dos três 
parâmetros avaliados localmente, de modo, a obter-se um valor indicativo para cada 
habitat identificado. 
 
O critério adoptado foi o de atribuir o valor mais elevado de entre os três valores 
encontrados. Para a correspondência com a escala da Directiva Habitats definiu-se como 
critério, duplicar cada um dos valores atribuídos, de modo a poderem ser comparáveis. 
 

Chave de Correspondência de Gradientes 
 

Valor dos Habitats segundo a 
Directiva 92/43/CEE 

Valor da Classificação do 
EIA 

1 1 ou 2 

2 3 ou 4 

3 5 ou 6 

4 7 ou 8 
5 9 ou 10 

 
 
Adoptou-se, assim, globalmente um critério maximalista para o valor da zona. 
 
No quadro seguinte  apresenta-se numa primeira coluna a designação dos habitats, nas 
três colunas seguintes o valor que lhes foi atribuído segundo as avaliações para os 
valores florístico e fitocenótico, o grau de equilíbrio e valor faunístico. 
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Quadro III. 1. 41 – Avaliação Global dos Sistemas Ecológicos 

 

Habitats 
Valor 

Florístico e  
Fitocenótico 

Grau de 
Equilíbrio da 
Vegetação 

Valor 
Faunístico 

Valor Integrado 
dos Habitats a 

Nível Local 

Valor dos Habitats 
segundo a 

Directiva 92/43/CEE 
 22.1 10 5 4 4 9 ou 10 

22.4 1 1 6 1 9 ou 10 
3150 8 1 4 1 5 ou 6 

3170 prioritário 5 1 4 1 5 ou 6 
24.1 10 10 4 4 9 ou 10 

24.32 4 1 9 1 9 ou 10 
3200 4 6 4 4 5 ou 6 
3270 7 7 6 6 5 ou 6 
3280 4 4 4 4 5 ou 6 
3290 7 7 3 3 7 ou 8 
31.8 5 4 9 4 9 ou 10 

31.81 5 4 5 4 9 ou 10 
31.C 10 9 8 8 9 ou 10 
37.1 6 6 1 1 9 ou 10 

4020 prioritário 4 5 2 2 1 ou 2 
4030 4 5 6 4 5 ou 6 
32.3 6 5 8 5 5 ou 6 
4090 4 5 5 4 5 ou 6 

5210 (5211) 4 4 3 3 5 ou 6 
5330 (5335) 5 6 5 5 5 ou 6 

32.9  7 7 8 7 9 ou 10 
6220 prioritário 2 8 4 2 1 ou 2 
34.8 - (6220) 2 8 7 2 5 ou 6 

6310 5 3 3 3 5 ou 6 
6420 7 8 4 4 5 ou 6 
6510 7 8 5 5 5 ou 6 
8220 1 1 7 1 5 ou 6 
8230  1 1 3 1 5 ou 6 
91B0 5 1 2 1 5 ou 6 

91E0 prioritário 5 1 2 1 1 ou 2 
91F0 4 2 1 1 5 ou 6 
9200 5 3 2 2 5 ou 6 
9230 4 1 2 1 5 ou 6 
9240 5 1 3 1 5 ou 6 
92A0 5 2 2 2 5 ou 6 
92B0 3 1 6 1 5 ou 6 
92D0 5 6 3 3 5 ou 6 

41.83 (92B0) 1 1 7 1 9 ou 10 
9330 5 3 2 2 5 ou 6 
9340 4 2 2 2 5 ou 6 

82 10 10 6 6 9 ou 10 
82.1 9 10 6 6 9 ou 10 
83.1 9 10 6 6 9 ou 10 
83.2 10 10 8 8 9 ou 10 
83.3 8 8 9 8 9 ou 10 
83.4 7 9 9 7 9 ou 10 
83.5 10 10 9 9 9 ou 10 
84 6 7 4 4 9 ou 10 
86 10 10 10 10 9 ou 10 
87 8 9 9 8 9 ou 10 
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Na quinta coluna surge o valor global atribuído ao habitat, que corresponde ao gradiente 
de maior importância ocorrente nas três colunas anteriores (ou seja o valor com uma 
numeração mais baixa). 
 
Na última coluna, apresenta-se o valor segundo a Directiva Habitats já com a 
correspondência feita. 
 
A análise do quadro permite confirmar que as avaliações feitas a nível local introduzem 
claramente uma valorização relativamente aos critérios nacionais definidos para a 
Directiva Habitats. 
 
Constata-se que no conjunto das 50 tipologias de habitats identificados e estabelecendo 
uma relação entre a classificação global atribuída aos valores locais e a classificação 
segundo a Directiva Habitats, 41 têm valor superior, 7 têm valor equivalente e apenas       
2 têm valor inferior. 
 
Conclui-se, assim, que os critérios estabelecidos para a identificação dos valores locais 
correspondem a uma avaliação segura em termos dos objectivos para a determinação 
dos impactes do empreendimento. 
 
Da área abrangida pela acção em avaliação constata-se assim que, sob a perspectiva da 
classificação da Directiva Habitats, 60 % correspondem a habitats incluídos na Directiva, 
dos quais 10 % são referentes a habitats prioritários. 
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7. QUALIDADE DA ÁGUA 

7.1 Metodologia 

A caracterização da qualidade da água permite estabelecer uma base de referência para 
a avaliação da sensibilidade dos meios hídricos e da sustentabilidade, em termos de 
qualidade, do uso e das pressões induzidas pela construção e exploração do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa. 
 
Neste contexto, a metodologia seguida para a caracterização da qualidade da água foi a 
seguinte: 
 

− identificação dos usos da água actuais e potenciais, quer através de recolha 
bibliográfica quer pela realização de trabalho de campo, que decorreu nos dias 
10 e 11 de Janeiro de 2002; 

 
− levantamento das fontes poluentes de carácter tópico e difuso, através de 

pesquisa bibliográfica, realização de trabalho de campo e através de contactos 
efectuados junto das diversas entidades responsáveis; 

 
− análise dos instrumentos de ordenamento existentes, nomeadamente, os  

Planos Directores Municipais (PDM) dos concelhos integrados na área de 
estudo; 

 
− caracterização dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas 

residuais urbanas existentes; 
 

− recolha de dados no Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos 
(SNIRH), no site oficial do Instituto da Água (INAG), no site oficial da Direcção 
Regional do Ambiente e do Ordenamento do Território do Norte (DRAOT- Norte) 
e no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro (PBHRD); 

 
− avaliação da qualidade da água superficial com base nas normas legais e em 

critérios de avaliação estabelecidos pelo INAG; 
 

− integração da informação e respectivas conclusões das campanhas de 
amostragem realizadas no âmbito da caracterização do descritor Qualidade 
Biológica da Água. 

 
 
A área de estudo considerada no descritor Qualidade da Água, corresponde à área 
abrangida pelos concelhos e respectivas freguesias da bacia hidrográfica (BH) do rio 
Côa, totalmente integrada em território nacional. 
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7.1.1 Disposições Legais e Critérios de Avaliação 

7.1.1.1 Disposições legais 

A legislação aplicável à protecção da qualidade dos meios hídricos nacionais foi 
aprovada através do Decreto-Lei n.º 74/90, de 7 de Março (rectificado pela Declaração 
publicada no Diário da República, I Série, de 31 de Dezembro de 1990) e posteriormente 
revogado pelo Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Neste diploma são fixadas as 
características mínimas de qualidade a que uma água deve obedecer em função do seu 
tipo de utilização.  
 
A qualidade da água destinada ao consumo humano é regulada pelo Decreto-Lei  
n.º 243/2001, de 5 de Setembro, o qual efectua a transposição da Directiva n.º 98/83/CE, 
do Conselho, de 3 de Novembro, relativa à qualidade da água destinada ao consumo 
humano. O referido diploma legal, com entrada em vigor no dia 25 de Dezembro de 2003 
revoga a secção III do capítulo II do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. 
 
A recolha, tratamento e descarga de águas residuais urbanas no meio aquático encontra-
se regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho, que efectua a 
transposição para o direito interno da Directiva n.º 91/271/CEE, do Conselho, de 21 de 
Maio, não se aplicando as normas do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Março, que 
contrariem o disposto pelo referido documento legal. O Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 
de Maio veio alterar a lista de identificação das zonas sensíveis e respectivo mapa de 
localização do Anexo II do Decreto-Lei n.º 152/97, de 19 de Junho. 
 
Segundo a última redacção que é dada à lista de identificação de zonas sensíveis, 
constante do anexo II do Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de Maio, a bacia hidrográfica do 
rio Côa não é considerada zona sensível. 
 
 
 
7.1.1.2 Critérios de avaliação 

A caracterização da qualidade da água teve em consideração cinco critérios distintos: 
 
 
Ø Critério 1 – enquanto origem de água para consumo humano 
 
Este critério baseia-se na classificação de todos os parâmetros, de acordo com as 
condições estipuladas no artigo 8º (verificação de conformidade) do Decreto-Lei 
n.º 236/98, de 1 de Agosto, considerando-se como a classificação global da água, a do 
parâmetro mais desfavorável. As classes de qualidade obtidas encontram-se definidas no 
Anexo II do referido diploma: 
 

Classe A1 - Tratamento físico e desinfecção; 

Classe A2 - Tratamento físico, químico e desinfecção; 

Classe A3 - Tratamento físico, químico de afinação e desinfecção. 
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Ø Critério 2 – para usos múltiplos, em termos qualitativos 
 
De acordo com este critério, desenvolvido e proposto pelo INAG, a classificação é 
realizada considerando 27 parâmetros, sendo a classificação feita parâmetro a 
parâmetro, baseando-se a inclusão do parâmetro numa determinada classe, no segundo 
valor mais desfavorável; a classificação global é, igualmente, a do segundo parâmetro 
mais desfavorável. 
 
 
Ø Critério 3 – Qualidade das águas destinadas à rega 
 
Este critério baseia-se na classificação de todos os parâmetros, de acordo com as 
condições estipuladas no artigo 61º (verificação de conformidade) do Decreto-Lei  
n.º 236/98, de 1 de Agosto, considerando-se a sua conformidade com a norma de 
qualidade se para a totalidade das amostras os valores dos parâmetros determinados 
respeitarem os valores fixados na norma. Os valores máximos recomendáveis e máximos 
admissíveis encontram-se definidos no Anexo XVI do referido diploma. 
 
 
Ø Critério 4 – Objectivos ambientais de qualidade mínima para as águas 

superficiais 
 
Este critério baseia-se na comparação dos valores médios das séries analisadas com os 
objectivos de qualidade mínima a que uma água superficial deve obedecer (Anexo XXI do 
Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), considerando-se a conformidade se todos os 
parâmetros respeitarem os valores máximos admissíveis fixados na norma. 
 
 
Ø Critério 5 – Qualidade das águas doces para fins aquícolas – Águas piscícolas 
 
Este critério baseia-se na comparação dos valores das séries analisadas com as normas 
de qualidade (Anexo XI do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto), considerando-se a 
conformidade se: 95% das amostras estiverem de acordo com a norma de qualidade 
para os parâmetros pH, CBO5, amoníaco, azoto amoniacal e nitratos todos os parâmetros 
respeitarem os valores máximos admissíveis fixados na norma; os parâmetros 
temperatura e oxigénio dissolvido observarem estritamente, para a totalidade das 
amostras, as normas de qualidade; se o parâmetro sólidos suspensos totais respeitar (em 
valor médio) a concentração fixada na norma de qualidade. 
 
Nos Quadros III.1.42. e III.1.43. apresentam-se, respectivamente, os usos permitidos 
para cada classe e a grelha de parâmetros utilizada. 
 
No Quadro III.1.54 apresentado no ponto 7.4.1.2 sintetiza-se a avaliação efectuada aos 
dados de qualidade da água. 
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Quadro III. 1. 42 – Usos Permitidos por Classe de Qualidade 

 

CLASSE Nível de Qualidade 

A – Sem poluição Águas consideradas como isentas de poluição, aptas a satisfazer 
potencialmente as utilizações mais exigentes em termos de qualidade. 

B – Fracamente poluído Águas com qualidade ligeiramente inferior à classe A, mas podendo 
também satisfazer potencialmente todas as utilizações. 

C – Poluído 

Águas com qualidade “aceitável” suficiente para irrigação, para usos 
industriais e produção de água potável após tratamento rigoroso. Permite 
a existência de vida piscícola (espécies menos exigentes) mas com 
reprodução aleatória; apta para recreio sem contacto directo. 

D – Muito poluído 
Águas com qualidade “medíocre”, apenas potencialmente aptas para 
irrigação, arrefecimento e navegação. A vida piscícola pode subsistir mas 
de forma aleatória. 

E – Extremamente poluído 
Águas ultrapassando o valor máximo da classe D para um ou mais 
parâmetros. São consideradas como inadequadas para a maioria dos 
usos e podem ser uma ameaça para a saúde pública e ambiental. 

 
 

Quadro III. 1. 43 – Grelha de Classificação do Critério 2 

 
Classe 

Parâmetro A 
(sem poluição) 

B 
(fracamente poluído) 

C 
(poluído) 

D 
(muito poluído) 

E 
(extremamente poluído) 

 pH 7-7,9 <7;>8 <6;≥ 9 <5,5;≥ 9,5 - 

Temperatura (ºC) =20 21-25 26-28 29-30 >30 

Condutividade (µS/cm) =750 751-1000 1001-1500 1501-3000 >3000 

SST (mg/L) =25,0 25,1-30,0 30,1-40,0 40,1-80,0 >80,0 
Oxigénio dissolvido (% sat) ≥90 89-70 69-50 49-30 <30 

CBO5 (mg O2 /l) =3 3,1-5,0 5,1-8,0 8,1-20 >20,0 

CQO (mg O2/l) =10 10,1-20 20,1-40 40,1-80 ≥80,1 
Oxidabilidade (mg O2 /l) =3 3,1-5 5,1-10 10,1-25 >25 
N-NH4  (mg NH4/l) =0,1 0,11-1,0 1,10-2,0 2,01-5,00 >5,00 

N-NO3 (mg NO3/l)  =5,0 5,1-25,0 25,0-50,0 50,1-80,0 ≥80,1 
P2O5 (mg/L) <0,54 - =0,94 >0,94 - 
Coliformes Totais (n.º/100 ml) =50 51-5000 5001-50000 >50000 

Coliformes Fecais (n.º/100 ml) =20 21-2000 2001-20000 >20000 
Estreptococos Fecais (n.º/100 ml) =20 21-2000 2001-20000 >20000 
Ferro (mg/L) =0,50 0,51-1,00 1,10-1,50 1,50-2,00 >2,00 

Manganês (mg/L) =0,10 0,11-0,25 0,26-0,50 0,51-1,00 >1,00 
Zinco (mg/L) =0,30 0,31-1,00 1,10-5,00 - >5,00 

Cobre (mg/L) =0,020 0,021-0,05 0,051-1,00 - >1,00 
Crómio (mg/L) =0,05 - - - >0,05 
Selénio (mg/L) =0,01 - - - >0,01 

Cádmio (mg/L) =0,0010 - 0,0011-0,0050 - >0,0050 
Chumbo (mg/L) =0,050 - 0,051-0,100 - >0,100 
Mercúrio (mg/L) =0,00050 - 0,00051-0,001 - >0,001 

Arsénio (mg/L) =0,010 0,011-0,050 - 0,051-0,100 >0,100 
Cianetos (mg/L) =0,010 - 0,011-0,050 - >0,050 
Fenóis (mg/L) =0,0010 0,0011-0,0050 0,0051-0,010 0,011-0,100 >0,100 

Agentes Tensioactivos (mg/L) =0,2 - 0,21-0,50 - >0,50 
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7.2 Usos da Água 

Na identificação e caracterização dos usos existentes e potenciais na BH do Côa optou-
se por subdividir os usos da água em consumptivos, que condicionam quantitativamente 
o recurso e não consumptivos, que utilizam o recurso podendo afectá-lo qualitativamente.  
 
Os principais usos consumptivos identificados foram o abastecimento público, o consumo 
industrial e a rega. Um aproveitamento hidroeléctrico de pequena dimensão quer na 
perspectiva da potencialidade quer no uso efectivo corresponde ao principal uso não 
consumptivo. 
 
Na BH do rio Côa não existem praias fluviais integradas no Programa Praias Fluviais – 
Bandeira Verde, promovido pelo Instituto da Água e que tem como principal objectivo a 
valorização das zonas fluviais que, pelas suas características naturais reunam condições 
para a prática de actividades recreativas, que envolvam contacto directo ou indirecto com 
a água.  
 
Nos instrumentos de ordenamento do território da área de estudo não foram identificados 
espaços reservados ao uso balnear nos cursos de água naturais, facto que foi igualmente 
constatado através do trabalho de campo. 
 
Refira-se, no entanto, o conjunto termal de repouso e lazer das Termas da Fonte Santa, 
constituído por balneários, instalações de convívio e repouso, piscinas, ginásio, centro de 
acolhimento e campos de jogos, localizado em área inundada. 
 
 
 
7.2.1 Usos Consumptivos 

Na BH do rio Côa o consumo de água destinado ao abastecimento doméstico, no qual se 
engloba todos os tipos de consumos satisfeitos pelas redes de distribuição, com 
excepção do consumo industrial, incluindo uso não propriamente domésticos, relativo ao 
ano de 1997 era de 3 537 847 m3/ano. O respectivo consumo industrial proveniente da 
rede de distribuição era de 464 166 m3/ano e o de origem própria era de 908 790 m3/ano, 
sendo o sector mais representativo o agro-alimentar. 
 
O volume médio anual requerido pela agricultura na zona da BH do rio Côa é de cerca de 
127,7 hm3/ano. 
 
 
 
7.2.1.1 Abastecimento público de água  

O abastecimento público de água constitui uma das utilizações mais significativa dos 
recursos hídricos da BH do Côa. 
 
Na área de estudo foi criado o Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de 
Saneamento do Alto Zêzere e Côa, para captação, tratamento e abastecimento de água 
para consumo público e recolha, tratamento e rejeição de efluentes dos concelhos de 
Almeida, Belmonte, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Guarda, Manteigas, 
Mêda, Penamacor, Pinhel e Sabugal. 
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Os principais sistemas de abastecimento assentam em captações superficiais no rio Côa 
e em albufeiras existentes na área de estudo.  
 
Os sistemas de abastecimento que servem áreas populacionais de menor dimensão são 
constituídos, de uma maneira geral, por uma captação de origem subterrânea, através de 
furos, poços, minas e nascentes, um reservatório e uma rede de distribuição. dado que 
na estiagem os caudais disponíveis nessas origens sofrem uma redução sensível, sendo 
frequentes as situações de interrupção ou restrição nos fornecimentos de água.  
 
No Anexo 4.A – Qualidade da Água apresenta-se a descrição pormenorizada dos 
sistemas descritos. 
 
No Quadro III.1.44 apresenta-se o índice de atendimento em abastecimento público de 
água, relativo a 1997, de acordo com o diagnóstico elaborado no âmbito do PBHRD. 
 
 

Quadro III. 1. 44 – Índice de Atendimento Abastecimento Público de Água 

 
Concelho Índice de Atendimento 

(%) 
Capitação média 

l/(hab.dia) 
 Almeida 90 143 

Figueira de C. Rodrigo 100 130 

Guarda 100 140 

Meda 94 92 

Pinhel 85 100 

Sabugal 90 91 

Trancoso 90 109 

Vila Nova de Foz Côa 99 196 
Fonte: (PBHRD, 1999a) 

 
 
 

• Concelho de Almeida 
 
O abastecimento de água ao concelho de Almeida é assegurado por 22 sistemas de 
abastecimento, a que correspondem 22 captações, que abastecem 29 reservatórios, 
perfazendo um volume total de 4 360 m3. Associadas aos principais sistemas de 
abastecimento – Côa e Porto de S. Miguel – existem 2 Estações de Tratamento de Água 
(ETA). 
 
O principal sistema de abastecimento de água deste concelho em termos de população 
servida é o sistema do Côa, que na área da BH do rio Côa, serve as freguesias de 
Almeida, Junça, Naves, Castelo Bom, num total de cerca de 2000 habitantes.  
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Este sistema tem origem superficial em duas captações em poço no rio Côa, na albufeira 
da Central Hidroeléctrica do Riba Côa, sendo a água conduzida à ETA com o mesmo 
nome, onde é sujeita a um tratamento de correcção de agressividade (com leite de cal) e 
desinfecção (com hipoclorito de sódio). 
 
O sistema de Porto de São Miguel, tem, igualmente, origem superficial numa captação 
em poço no rio Côa e ainda um reforço, com origem subterrânea, através de poço. Serve 
as freguesias de Freineda e Malhada Sorda, sendo a população servida por este sistema, 
na área da BH do rio Côa, cerca de 500 habitantes. 
 
A água captada é conduzida à ETA de S. Miguel onde é sujeita a um tratamento de 
correcção de agressividade, coagulação/floculação, decantação, filtração e desinfecção 
final.  
 
Os sistemas de Miuzela e Porto de Ovelha, com uma população servida inferior a 
500 habitantes, assentam em captações superficiais no rio Côa através de 2 poços e 
servem as freguesias com o mesmo nome. 
 
Os restantes sistemas possuem origem subterrânea e são constituídos por captações em 
furos, poços, minas e drenos, respectivos reservatórios e rede de distribuição. 
 
 

• Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 
 
O abastecimento de água ao concelho de Figueira de Castelo Rodrigo é assegurado por 
4 sistemas de abastecimento. Na totalidade dos sistemas existem 5 captações e 25 
reservatórios, que perfazem um volume total de 9 500 m3, e ainda 3 ETA (duas das quais 
constituem apenas postos de cloragem). Nenhum dos sistemas possui captação directa 
no rio Côa. 
 
O principal sistema de abastecimento de água deste concelho em termos de população 
servida, Santa Maria de Aguiar, abrange os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo (na 
totalidade das suas freguesias, apenas com excepção de alguns lugares) e de Vila Nova 
de Foz Côa, servindo uma população total de cerca de 7 700 habitantes. Na área da BH 
do rio Côa a população servida é de cerca de 5 500 habitantes. 
 
Este sistema tem origem superficial numa captação em torre na Barragem de Santa 
Maria de Aguiar, e uma captação superficial em poço na ribeira da Lage de Água.  
 
No primeiro caso a água é conduzida para a ETA de Stª Maria de Aguiar onde é sujeita a 
um tratamento de pré-cloragem (com cloro gasoso), coagulação/floculação, decantação, 
filtração, correcção de agressividade e desinfecção final. No segundo, a água é elevada 
para um posto de cloragem onde é doseado hipoclorito de sódio, sendo posteriormente 
conduzida ao reservatório da Reigada. 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 

Setembro de 2002 

III - 262

 
 

• Concelho da Guarda 
 
O abastecimento de água ao concelho da Guarda é assegurado por 28 sistemas. Na 
totalidade dos sistemas localizados na BH do Rio Côa existem 40 captações e  
30 reservatórios, que perfazem um volume total de 1 750 m3. 
 
Verifica-se que praticamente todos os sistemas têm origem subterrânea em poços e que 
são dotados de postos de cloragem que efectuam uma desinfecção da água para 
consumo humano. No concelho da Guarda não se verifica a existência de captações 
superficiais para abastecimento público no rio Côa. 
 
Neste concelho identificou-se uma das principais transferências de caudais entre bacias, 
neste caso da Bacia do Mondego para a do Douro. A cidade da Guarda, localizada dentro 
da BH do rio Côa e por consequência na BH do Rio Douro é abastecida principalmente 
por uma captação superficial na Barragem do Caldeirão localizada no rio Mondego. 
 
 
 

• Concelho de Mêda 
 
O abastecimento de água ao concelho de Mêda é assegurado por 3 sistemas. Na 
totalidade dos sistemas existem 6 captações de 30 reservatórios, que perfazem um 
volume total de 5 315 m3. 
 
O principal sistema de abastecimento de água, Ranhados, tem origem superficial na 
Barragem dos Ranhados, e origem subterrânea numa galeria de mina e num poço. 
Abrange 15 freguesias deste concelho, correspondendo a cerca de 94 % do total da 
população servida no concelho. Para além deste concelho o sistema de Ranhados 
abastece ainda lugares dos concelhos de Vila Nova de Foz Côa e São João da 
Pesqueira.  
 
A água captada é conduzida para a ETA da Barragem onde é sujeita a um tratamento de 
arejamento, filtração lenta, desinfecção e correcção de pH.  
 
Os dois outros sistemas de abastecimento do concelho servem aglomerados 
populacionais inferiores a 300 habitantes, sendo constituídos por uma captação de 
origem subterrânea, um reservatório e uma rede de distribuição. 
 
No concelho da Mêda não se verifica a existência de captações superficiais para 
abastecimento público no rio Côa. 
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• Concelho de Pinhel 
 
O abastecimento de água ao concelho de Pinhel é assegurado por 26 sistemas. Na 
totalidade dos sistemas existem 38 captações e 47 reservatórios, que perfazem um 
volume total de 6 300 m3. 
 
O principal sistema de abastecimento de água em termos de população servida, Pinhel, 
abrange sete freguesias deste concelho, correspondentes a 46% do total da população 
servida. Este sistema tem como origem uma captação superficial num açude instalado no 
rio Côa, a cerca de 2 km da povoação de Vale de Madeira e a cerca de 5 km a norte da 
sede do concelho.  
 
A água captada é elevada por bombagem para a ETA localizada na proximidade da 
povoação de Vale da Madeira (Alto do Crocó). Aqui, o caudal é sujeito a uma 
coagulação/floculação com sulfato de alumínio, decantação, filtração correcção de 
agressividade com cal e uma desinfecção com cloro. 
 
A restante quota do abastecimento é assegurada por sistemas individuais assentes em 
captações de água subterrânea em galerias, minas e furos. 
 
Com a entrada em funcionamento da Nova Barragem do Vascoeiro, localizada na ribeira 
da Pega, a cerca de 5 km a sul da sede do concelho, e sistema de adução, em fase de 
conclusão, a totalidade do concelho ficará coberto por abastecimento de água a partir 
desta albufeira, ficando a exploração entregue ao IPE – Águas de Portugal e à Empresa 
Águas do Zêzere e Côa, S.A.. 
 
 
 

• Concelho do Sabugal  
 
O abastecimento de água ao concelho do Sabugal na parte integrante da bacia do Côa é 
assegurado por 40 sistemas, servidos por 66 captações e 44 reservatórios que perfazem 
um volume total de 5 650 m3. 
 
O sistema do Sabugal que serve uma população total de cerca de 2000 habitantes, 
incluindo a sede de concelho, tem origem superficial no rio Côa, onde o caudal é captado 
por bombagem no designado Poço do Cascalhal. A água captada é conduzida para a 
ETA do Sabugal onde é sujeita a um tratamento de correcção de agressividade com leito 
de cal e desinfecção com hipoclorito de sódio. 
 
Com a entrada em funcionamento do sistema de abastecimento a partir da albufeira do 
Sabugal os concelhos de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Vila Nova de Foz Côa e 
Sabugal passarão a ser abastecidos a partir desta origem. 
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• Concelho de Trancoso 
 
O concelho de Trancoso possuí 39 sistemas de abastecimento. Na totalidade destes 
sistemas existem 68 captações e 36 reservatórios, que perfazem um volume total de  
2 720 m3 e quatro ETA (sobretudo postos de cloragem). 
 
O principal sistema existente neste concelho é o que serve a sede de concelho, 
funcionando com recurso a 8 captações subterrâneas, abastecendo as freguesias de 
Terrenho, Rio de Mel, São Pedro e Santa Maria, num total de cerca de 2 200 habitantes 
correspondentes a cerca de 31% da população total do concelho. 
 
Com a entrada em funcionamento do sistema da Teja, prevê-se o abastecimento da 
totalidade do concelho a partir da albufeira da Barragem da Teja, que, numa primeira 
fase, servirá como reforço às captações actualmente existentes. A ETA, dispõe da 
seguinte linha de tratamento: coagulação/floculação, decantação, filtração e desinfecção 
final. 
 
 
 

• Vila Nova de Foz Côa 
 
O abastecimento a Vila Nova de Foz Côa é assegurado por 3 sistemas, sendo o principal, 
o sistema de Ranhados que, serve uma população total de cerca de 6800 habitantes, a 
partir da captação superficial na Barragem de Ranhados, localizada no concelho de 
Meda. A água captada é conduzida para a ETA da Barragem. 
 
O sistema de Santa Maria de Aguiar abrange duas freguesias, numa mancha 
populacional de cerca de 1 000 habitantes. A única origem deste sistema corresponde à 
captação superficial na Barragem de Santa Maria de Aguiar, localizada no concelho de 
Figueira de Castelo Rodrigo. Após tratamento na respectiva ETA, a água é distribuída 
pelos reservatórios de Almendra, Castelo Melhor e Orgal. 
 
 
 
 
7.2.1.2 Consumo industrial 

O consumo industrial de água apresenta uma considerável expressão ao nível da BH do 
rio Côa (cerca de 1 373 000 m3/ano) encontrando-se sobretudo associado às indústrias 
alimentares e à fabricação de máquinas e aparelhos eléctricos. 
 
Face à inexistência de informação sistematizada sobre os consumos industriais nos 
concelhos integrados na BH do rio Côa recorreu-se às estimativas efectuadas no âmbito 
do PBHRD, nas quais se admitiu que 25% dos caudais consumidos estavam ligados à 
rede de abastecimento pública sendo os restantes 75% resultantes de origens próprias. 
Aos consumos ligados à rede pública foi ainda atribuída uma parcela relativa às perdas 
no sistema e aos consumos não facturados. 
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Quadro III. 1. 45 – Consumos Industriais na Bacia Hidrográfica do Rio Côa 

 

Concelho Consumo industrial 
ligado à rede (m3/ano) 

Consumo industrial com 
origens próprias (m3/ano) 

 Almeida 6 713 20 139 

Figueira de Castelo Rodrigo 12 658 37 974 

Guarda 255 605 754 222 

Meda 8 063 24 188 

Pinhel 14 107 41 676 

Sabugal 25 813 639 

Trancoso 17 377 51 868 

Vila Nova de Foz Côa 34 732 104 195 
Fonte: (PBHRD,1999a) 

 
 
No que diz respeito aos consumos industrias verifica-se que, à excepção dos concelho de 
Almeida e Guarda, a Indústria do Vinho (CAE 1593) é a actividade económica que 
apresenta maior expressão ao nível dos concelhos integrados na BH do rio Côa.  
 
No Anexo 4.B - Qualidade da Água apresentam-se os consumos industriais por 
actividade económica. 
 
 
 
 
7.2.1.3 Rega  

A utilização de água para rega apresenta algum significado na área de influência do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, com destaque para os concelhos de Figueira 
de Castelo Rodrigo que na área de estudo apresentam maior área regada.  
 
No Quadro III.1.46 apresentam-se as áreas regadas e as necessidades hídricas totais por 
concelho. 
 
Na área de estudo existe actualmente o aproveitamento hidroagrícola da Vermiosa o qual 
beneficia uma área de 131 ha, a partir da albufeira da Vermiosa na ribeira da Devesa. 
 
No Quadro III.1.47 figuram os aproveitamentos hidroagrícolas existentes em construção e 
em fase de estudo.  
 
No Anexo 4.C – Qualidade da Água apresenta-se a localização e principais 
características dos aproveitamentos hidroagrícolas identificados. 
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Quadro III. 1. 46 – Necessidades Hídricas Totais (NHT), Área Regada (ha) 

 
Região agrícola Concelho NHT (mm/ano) Área (ano) NHTv(103m3/ano) 

Almeida 620,86 3767,63 23391,76 

Figueira de Castelo 
Rodrigo 

629,20 4845,48 30487,79 

Guarda 347,80 4575,71 15914,36 

Meda 619,37 4819,20 29848,57 

Pinhel 616,97 4742,34 29258,60 

Sabugal 613,0 4305,17 26390,77 

Beira Interior 

Trancoso 343,91 1855,79 6382,21 

Trás-os-Montes  Vila Nova de Foz Côa 403,97 2985,26 12059,68 
Fonte: (PBHRD, 1999a) 

 
 
 

Quadro III. 1. 47 – Aproveitamentos Hidroagrícolas Existentes, em Construção e em Fase de 
Estudo 

 

Concelho/freguesia Nome Curso de 
Água 

Área a 
beneficiar 

(ha) 

Capacidade total de 
armazenamento (m3) Observações 

 Figueira de Castelo 
Rodrigo/Figueira de Castelo 
Rodrigo, Nave Redonda 

Figueira 
de Castelo 

Rodrigo 
- 867 ha - Em fase de 

estudo 

Figueira de Castelo 
Rodrigo/Vermiosa Vermiosa ribeira da 

Devesa 131 ha 2 250 000 Construída em 
1998/99 

Guarda/Marmeleiro Luzelo ribeira do 
Luzelo 145 ha 1 400 000 Em fase de 

estudo 

Meda/Coriscada Coriscada ribeira do 
Prado - - Em fase de 

estudo 

Pinhel/Cerejo, Bouça Cova, 
Moimentinha e Vila Franca 
das Naves 

Cerejo/Vil
a Franca 

das Naves 

ribeira do 
Cerejo 470 ha 4 684 000 Em construção 
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7.2.2 Usos Não Consumptivos 

O principal uso não consumptivo quer na perspectiva da potencialidade, quer no uso 
efectivo é o aproveitamento hidroeléctrico de pequena dimensão, com destaque para os 
aproveitamentos hidroeléctricos, em exploração no rio Côa, nomeadamente, Senhora de 
Monforte e Riba-Côa. 
 
O aproveitamento de Senhora de Monforte com uma potência instalada de 10 000 kVA e 
um NPA de 435 m apresentou uma produção anual de 37,1 GWh/ano, relativa ao ano de 
1998.  
 
Por sua vez, o aproveitamento hidroeléctrico do Riba-Côa, com uma potência  
instalada de 125 kVA e um NPA de 549 m apresentou em 1998 uma produção de  
0,8 GWh/ano. 
 
O rio Côa e os seus afluentes apresenta um potencial para a instalação de pequenos 
aproveitamentos, o qual se reflecte no número de locais seleccionados para a 
implantação de futuros aproveitamentos hidroeléctricos (Quadro III.1.48). 
 
 

Quadro III. 1. 48 – Aproveitamentos Hidroeléctricos com Processos em Curso para Pedido 
de Implantação 

 

Nome/local Curso de 
Água NPA (m) Restituição (m) 

Potência 
instalada 

(kw) 

Energia em 
Ano Médio 
(Gwh/ano) 

 320 270 7 280 24,4 
Azevo Rio Côa 

308 280 9 300 43,6 

Cancela Ribeira de 
Massueime 260 190 7 100 22,4 

- - 1 875 7,4 
Cidadelhe Rio Côa 

280 240 7 570 23,9 

222,0 168,0 8 460 28,3 
Espinhaço Rio Côa 

228,0 190,0 9 300 43,6 

Pinhal Ribeira da 
Pega - - 9 250 27,0 

Pinhel Ribeira das 
Cabras  486,7 324,0 6 132 18,4 

Sabugal /  
Meimoa Rio Côa 790,0 568,5 9 470 34,3 

Rio Côa 245,0 180,0 8 800 34,0 
Santa Comba Ribeira de 

Massueime - - - - 

Vale Madeira Rio Côa 445,0 435,0 890 3,3 
Fonte: (PBHRD, 1999j) 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 

Setembro de 2002 

III - 268

 
7.2.3 Usos Previsíveis 

Relativamente ao consumo de água para abastecimento público manter-se-á a tendência 
para o aumento da fracção com origem em albufeiras de barragens inseridas em no 
Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e de Saneamento do Alto Zêzere e 
Côa, o qual será conseguido através da construção de adutoras e rede de distribuição em 
baixa. O sistema em alta terá como origens de água as albufeiras existentes (Ranhados 
em Mêda, Vascoveiro em Pinhel e Sabugal, no Sabugal) 
 
O consumo industrial de água, essencialmente associado aos lagares de azeite e 
unidades vitivinícolas manterá a tendência de decréscimo, acompanhando a diminuição 
que se tem verificado, nos últimos anos, dos lagares de azeite existentes (na região 
agrícola da Beira Interior das 292 unidades em laboração, entre 1996/97, mantiveram-se 
em laboração 244 unidades entre 1998/99; os respectivos valores para a região agrícola 
de Trás-os-Montes são de 247 unidades em 1996/97 para 203 unidades em laboração 
em 1998/99). Por outro lado, a implementação das melhores tecnologias ambientalmente 
disponíveis contribuirá para uma maior racionalização do consumo de água no processo 
industrial. 
 
Com a entrada em exploração do Aproveitamento Hidroagrícola Cerejo/Vila Franca das 
Naves, no concelho de Pinhel, que beneficiará 470 ha de área de regadio, e com a 
concretização dos Aproveitamentos Hidroagrícolas de Figueira de castelo Rodrigo 
(867 ha de área a beneficiar) e Guarda/Marmeleiro (145 ha de área a beneficiar), o uso 
da água para rega na área em estudo aumnetará significativamente. 
 
Conforme referido anteriormente, o rio Côa e os seus afluentes apresentam um potencial 
para instalação de pequenos aproveitamentos hidroeléctricos, com vários processos em 
curso para pedido de implantação, pretensões essas que concerteza mater-se-ão num 
futuro próximo. 
 
 
 
 
7.3 Fontes de Poluição 

Na identificação e caracterização das fontes de poluição optou-se por subdividir a análise 
em fontes de poluição tópica e difusa. 
 
 
 
7.3.1 Fontes de Poluição Tópica 

7.3.1.1 Poluição de origem doméstica  

A poluição de origem doméstica resulta da descarga das águas residuais domésticas nos 
meios receptores, sem tratamento prévio, ou sujeitas a níveis de tratamento pouco 
eficientes e da contaminação dos meios hídricos resultantes das escorrências das águas 
lixiviantes das lixeiras. 
 
O diagnóstico da situação actual em matéria de saneamento assenta na caracterização 
dos níveis de atendimento em redes de drenagem e tratamento de esgotos e no 
inventário das lixeiras municipais não seladas. 
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No Quadro III.1.49 apresenta-se o índice de atendimento em redes de drenagem e 
tratamento, relativo a 1997, de acordo com o diagnóstico elaborado no âmbito do 
PBHRD. 
 
 

Quadro III. 1. 49 – Índice de Atendimento em Redes de Drenagem e Tratamento 

 
Índices de Atendimento (%)  

Concelho 
Prim. Sec. Terc. Fossas 

Sépticas 
Trat. c/ rede e s/ 

tratamento 

Almeida 3,2 0,0 0,0 54,6 57,8 33,0 

Figueira de C. 
Rodrigo 

0,0 39,2 0,0 58,3 97,5 0,0 

Guarda 0,0 65,6 0,0 17,6 83,3 0,0 

Mêda 0,0 33,0 0,0 59,9 92,9 0,0 

Pinhel 0,0 32,4 0,0 33,2 65,7 12,3 

Sabugal 3,8 29,0 0,0 23,0 55,7 0,0 

Trancoso 0,0 24,7 0,0 24,4 49,0 2,6 
Vila Nova de 
Foz Côa 

0,0 0,0 0,0 37,4 37,4 26,5 

Fonte: (PBHRD, 1999i) 

 
 
 

• Concelho de Almeida 
 
No concelho de Almeida cerca de 58% da população usufrui de sistemas de drenagem e 
tratamento de águas residuais, sendo a maioria, cerca de 55% servida por sistemas de 
tratamento simplificados constituídos por fossas sépticas colectivas, com trincheiras 
filtrantes a jusante.  
 
Apenas 3% é servida pelo sistema de tratamento com grau primário e cerca de 33% é 
servido só por sistemas de drenagem, lançando as águas residuais sem qualquer 
tratamento nas linhas de água. 
 
O sistema de Almeida 1, que serve cerca de 40% da população da freguesia de Almeida 
possui a jusante uma ETAR a efectuar tratamento por leitos percoladores de média carga 
em condições deficientes.  
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• Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 
 
No concelho de Figueira de Castelo Rodrigo cerca de 97,5% da população é servida por 
sistemas de drenagem e tratamento de aguas residuais. A maioria dos sistemas de 
tratamento são fossas sépticas colectivas (58% da população).  
 
Os únicos sistemas com tratamento através de ETAR são Figueira de Castelo Rodrigo e 
Vermiosa, com processo de tratamento através de lamas activadas em regime de 
arejamento prolongado, garantindo ambos um grau de tratamento secundário. Ambas as 
ETAR descarregam os seus efluentes tratados na BH da ribeira de Aguiar, fora da área 
de estudo.  
 
 
 

• Concelho da Guarda 
 
Neste concelho 83% da população possuí sistemas de drenagem e tratamento de águas 
residuais, sendo 18% servida por sistemas de tratamento simplificados, através de fossas 
sépticas colectivas, todas elas com trincheira absorvente e 65 % servida por sistemas 
com ETAR de grau secundário. 
 
O sistema da Guarda é constituído por três sub-bacias de drenagem que servem na 
totalidade a cidade da Guarda, cada sub-bacia de drenagem é servida por uma ETAR. 
 
A ETAR de Alfarazes serve cerca de 80% da freguesia da Sé. O tratamento efectuado é 
de grau secundário através de um processo de tratamento por Tanque de Imhoff, em 
paralelo com Leito Percolador e Alta Carga, encontrando-se em satisfatórias condições 
de funcionamento.  
 
A população horizonte de projecto é de 5000 habitantes e recebe os esgotos de origem 
industrial. O efluente tratado é lançado numa linha de água afluente do rio Noémi, por sua 
vez, afluente da margem esquerda do rio Côa.  
 
A ETAR do Torrão serve as freguesias de S. Vicente (85%) e Sé (10%). O tratamento 
efectuado é de nível secundário, através de Lamas Activadas, apresentando um 
funcionamento satisfatório. A população horizonte de projecto é 7500 habitantes 
equivalentes. O efluente tratado é lançado num linha de água afluente no rio Noémi. 
 
A ETAR de São Miguel serve as freguesias de S. Miguel da Guarda (91%), S. Vicente 
(15%) e Sé (3%).  
 
O tratamento efectuado a nível secundário por Lamas Activadas apresenta para além da 
linha de tratamento da fase líquida, uma linha de tratamento da fase sólida através de 
digestão primária e secundária, com recuperação e queima de biogás excedente e leitos 
de secagem. A ETAR encontra-se dimensionada para uma população horizonte de 
projecto de 35 000 habitantes equivalentes. O efluente tratado é lançado no rio Noémi. 
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• Concelho de Mêda 
 
No concelho de Mêda cerca de 93% da população é servida por sistemas de drenagem e 
tratamento de águas residuais, sendo todos do tipo separativo, com excepção do sistema 
de Mêda que é do tipo unitário. A maioria dos sistemas de tratamento são fossas sépticas 
colectivas servindo cerca de 60% da população.  
 
O sistema de Mêda possui tratamento de grau secundário através de ETAR, com 
processo de tratamento por Leitos Percoladores de Média Carga. A ETAR está 
dimensionada para tratar uma população equivalente relativa ao ano horizonte de 
projecto de 2750 hab.eq., a que corresponde uma carga orgânica média de 148,5 kg 
CBO5/dia. O meio receptor é uma linha de água de caracter sazonal de reduzida 
dimensão, afluente da ribeira dos Piscos. 
 
 
 

• Concelho de Pinhel 
 
Cerca de 35% da população do concelho de Pinhel encontra-se servida por rede de 
drenagem com sistema de tratamento a jusante. As ETAR em funcionamento localizam-
se em Alverca da Beira (desde 1982), Pinhel (início de 2001) e as ETAR Compactas 
(PLA) de Manigoto (Junho de 2001), Cerejo (Janeiro de 2001) e Valbom (2000). Cerca de 
15% da população encontra-se servida por fossas sépticas colectivas, encontrando-se a 
restante fracção servida por sistemas sem qualquer tipo e tratamento. 
 
A ETAR de Pinhel, localizada junto à EN 221 Pinhel/Figueira de Castelo Rodrigo efectua 
o tratamento das águas residuais através da associação de um Tanque Imhoff a um Leito 
Percolador garantindo assim um grau de tratamento secundário. O efluente tratado é 
lançado na ribeira das Cabras. Salienta-se que na mesma ribeira se processam as 
captações de água para abastecimento da população.  
 
A ETAR de Pinhel encontra-se dimensionada para uma população no ano horizonte de 
projecto de 4500 hab.eq., a que corresponde uma carga orgânica de 270 kg CBO5/dia. 
 
 
 

• Concelho de Sabugal 
 
No concelho do Sabudal 56% da população é servida por sistemas de drenagem e 
tratamento de águas residuais, sendo 23% da população servida por sistemas de 
tratamento simplificados, através de fossas sépticas colectivas e 29% usufrui de sistemas 
com ETAR a efectuar tratamento de nível secundário e 4% com tratamento de nível 
secundário. 
 
O sistema de Sabugal serve a sede de concelho e zonas limítrofes. Possui tratamento de 
grau secundário através de ETAR, com processo de tratamento por Leitos Percoladores 
de Média Carga. A ETAR está dimensionada para tratar uma população equivalente 
relativa ao ano horizonte de projecto de 2300 hab., a que corresponde uma carga 
orgânica média de 124,2 kg CBO5/dia. O meio receptor é o rio Côa.  
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• Concelho de Trancoso 
 
No concelho de Trancoso aproximadamente 50% da população usufrui de sistemas de 
drenagem e tratamento de águas residuais, 26% é servida por sistemas de tratamento 
através de fossas sépticas e cerca de 24% é servida por sistemas de tratamento com 
ETAR. 
 
O sistema de Trancoso possui tratamento de grau secundário através de ETAR, com 
processo de tratamento por Leitos Percoladores de Alta Carga, a funcionar em condições 
satisfatórias. O efluente tratado é descarregado na ribeira de Alcaide, afluente de  
3ª ordem da ribeira de Massueime. 
 
 
 
 

• Concelho de Vila Nova de Foz Côa 
 
No concelho de Vila Nova de Foz Côa praticamente a totalidade da população usufrui de 
sistemas de drenagem e tratamento de águas residuais, cerca de 70% é servida por 
sistemas de tratamento simplificados constituídos por fossas sépticas colectivas, com 
funcionamento satisfatório. Apenas a sede de concelho usufrui de ETAR com grau de 
tratamento secundário. 
 
O sistema de Vila Nova de Foz Côa serve essencialmente a sede do concelho e zonas 
limítrofes num total de cerca de 2 336 habitantes. A ETAR de Vila Nova de Foz Côa 
localizada a Este do aglomerado populacional é constituída por uma associação de 
Tanque Imhoff e Leitos Percoladores de Alta Carga, efectuando um tratamento de nível 
secundário. O efluente tratado é lançado numa linha de água pouco caudalosa, secando 
nos meses mais secos do ano. 
 
A ETAR encontra-se dimensionada para servir uma população de 5 500 hab.eq., a que 
corresponde uma carga orgânica média de 297 kg CBO5/dia. Este sistema recebe os 
efluentes industriais de 2 unidades de produção vinícola.  
 
Os efluentes provêem principalmente de lavagens pelo que são pouco carregadas do 
ponto de vista orgânico. No entanto há que ter em consideração que a Cooperativa de 
Vila Nova de Foz Côa também faz destilação rejeitando assim uma carga orgânica que é 
importante considerar. A estas 2 unidades industriais correspondem cerca de 894 hab 
equivalentes. 
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• Outras fontes poluentes de origem doméstica  
 
No âmbito do Programa Nacional de Selagem de Lixeiras foram identificadas na área da 
BH do rio Côa 9 lixeiras, das quais à data do presente relatório já se encontravam 
encerradas as lixeiras de Aldeia da Ponte e Sabugal no concelho de Sabugal, a lixeira de 
Gulifar no concelho da Guarda, a lixeira de Curva da Chouriça, no concelho de Trancoso, 
Estrada do Escalhão, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo e Lagarteiras, no 
concelho de Mêda. 
 
As restantes lixeiras igualmente desactivadas, estão actualmente na fase final da obra, 
prevendo-se o seu total encerramento no primeiro trimestre de 2002. É o caso da lixeira 
de Vale Verdigoso no concelho de Almeida, Alto do Vale Madeira no concelho de Pinhel e 
Santa Maria no concelho de Trancoso. 
 
Actualmente os resíduos sólidos urbanos estão ser enviados para as estações de 
transferência que servem os municípios onde aguardam a sua deposição no aterro 
sanitário da Quinta das Areias, concelho do Fundão. 
 
 
 
7.3.1.2 Poluição de origem industrial 

A poluição de origem industrial com maior peso na região quer devido ao número de 
unidades existentes quer às características do processo produtivo deve-se às actividade 
dos lagares de azeite, às unidades vitivinícolas e aos lacticínios. 
 
A informação disponível sobre as cargas poluentes geradas pelas unidades industriais é 
escassa e sobretudo desactualizada não existindo inventários actualizados sobre as 
unidades em exploração. De uma forma geral, constata-se nas unidades industriais 
existentes uma ausência quase generalizada de infra-estruturas tratamento de efluentes 
em particular nas actividades de produção de azeite e vinho. 
 
No que se refere aos lagares de azeite observa-se a ocorrência predominante de 
unidades familiares, com utilização predominante de tecnologias menos eficazes, com 
uma consequente menor produtividade, não se verificando qualquer tendência para a 
implementação de sistemas de tratamento de efluentes. 
 
De acordo com os dados estatísticos mais recentes do Instituto de Gestão Agrária 
(INGA), constantes do Quadro III.1.50 os concelhos na área de estudo com maior número 
de lagares de azeite em laboração entre 1998 e 1999 foram Figueira de Castelo Rodrigo, 
Pinhel e Sabugal.  
 
O efluente dos lagares de azeite (águas ruças) é caracterizado fundamentalmente por um 
pH muito baixo (entre 4 e 5), teores de Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) e 
Carência Química de Oxigénio (CQO) elevados (CBO5 a variar entre 8 000 e 40 000 mg/L 
e CQO entre 36 000 e 100 000 mg/L), elevada salinidade e elevado teor em óleos, 
sólidos suspensos e gorduras, contendo igualmente polifenóis que podem actuar como 
herbícidas. É constituído essencialmente por águas de armazenamento da azeitona e 
respectiva lavagem, água de escaldão da azeitona, água de caldeação e lavagem do 
azeite e água de lavagem do equipamento. 
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Quadro III. 1. 50 – Número de Lagares de Azeite em Laboração e Quantidade de Azeite 
Produzida (kg) 

 

Concelho Lagares que laboraram Azeite (kg) 

Almeida 1 1 809 

Figueira de C. Rodrigo 7 322 826 

Guarda 5 201 778 

Mêda 4 145 653 

Pinhel 7 270 672 

Sabugal 7 286 881 

Trancoso 4 221 957 
Fonte: www.inga.min-agricultura.pt, Janeiro 2002 

 
 
As unidades em laboração identificadas na área de estudo imediata foram: 
 
 

- lagar de Vale de Madeira, na freguesia Vale de Madeira, concelho de Pinhel; 
 
 
- lagar da exploração agrícola da Casa Menezes, localizada a norte de Ervedosa, 

na margem esquerda da ribeira de Massueime, concelho de Mêda. A produção 
resultante de 4 ha de olival é vendida a particulares; 

 
 

- lagar da Quinta da Casa Grande, localizada na freguesia de vale de Afonsinho, 
concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, para além de laborar uma produção 
média anual de 50 ton de azeitona proveniente da exploração própria labora 
azeitona proveniente de outras explorações sendo o azeite comercializado para 
empresas de Valpaços e Mirandela e ainda a particulares no mercado local; 

 
 

- lagar da Companhia Agrícola D’Aguiar, localizada no Convento de Santa Maria de 
Aguiar, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. 

 
 
No Quadro III.1.51 constam os lagares de azeite em actividade na BH do rio Côa, de 
acordo com a informação da Direcção de Serviços Fiscalização Controlo e Qualidade 
Alimentar da Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior. 
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Quadro III. 1. 51 – Lagares de Azeite em Actividade 

 
Concelho Freguesia Proprietário Localidade 

Almeida Almeida António J. Sousa Júnior, J. A. Sousa Qta Barca 

Freixeda Torrão Artur Serra Cavaca Freixeda Torrão 

Penha Águia DULFAR Soc. Oleícola Lda Pio 

Vale Afonsinho Luís Augusto Garcia outros  R. Direita 

Vilar Torpim Coop. Olivicultores de Vilar Torpim  Fundo Povo 

Figueira de 
Castelo Rodrigo 

Longroiva Maria Isabel Dias Sampaio Coitada 

Mêda Mêda Jorge Brandão Amaral R. Menino 

Azevo António Augusto Damaso Nunes outros  Azevo 

Bogalhal Glória Dias Branquinho Tanques  

Ervedosa José Augusto Soares  Ribeiro 

Pinhel Carlos Alberto Videira dos Santos  Ribª das Cabras  

Pinhel Carsantos  Zona Industrial de 
Pinhel 

Pinhel 

Stª Eufémia José Júlio Cabeço do Moinho 

António Joaquim Ferreira Ponte Ramal 
Trancoso 

Cogula 

Pedro Manuel Lourenço Monteiro Ponte Ramal 

 
 
Quanto ao sector do vinho tem vindo a observar-se uma modernização dos processos de 
fabrico, sobretudo nas instalações de maior dimensão verificando-se alguma tendência, 
designadamente na área de produção do vinho do Porto, para a implementação de pré-
tratamentos quando a indústria se encontra ligada à rede de saneamento municipal ou 
através da construção de ETAR. 
 
Os efluentes da actividade vitícola são em geral ácidos, apresentam uma elevada carga 
orgânica (os valores de CBO5 oscilam entre 20 000 e 40 000 mg/L) e resultam dos 
rescaldos das caldeiras de destilação dos vinhos e das borras geradas. 
Na área de estudo destacam-se as seguintes unidades vinícolas: 
 

- Adega Cooperativa de Vila Nova de Foz Côa, localizada na EN102; 
 
- Adega Cooperativa de Freixo de Numão; 

 
- Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo; 

 
- Adega Cooperativa de Pinhel; 

 
- AgroCardo-Sociedade de Aproveitamentos Agro-pecuários Lda, na Quinta do 

Cardo, freguesia da Reigada, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. 
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7.3.2 Fontes de Poluição Difusa 

A poluição difusa no meio rural tem diversas origens, e diferentes níveis de  
contribuição: 
 

- arrastamento de componentes de fertilizantes, pesticidas e matéria orgânica 
aplicados às culturas; 

 
- arrastamento de componentes da matéria orgânica existente no solo (resíduos de 

plantas e folhas); 
 

- resíduos produzidos pela actividade pecuária e pela pastorícia. 
 
 
As vias de comunicação existentes são outra potencial origem para a poluição difusa 
assumindo maior destaque nas áreas envolventes aos principais eixos viários e nas 
bacias de drenagem de meios urbanos. 
 
A massa de poluentes depositada está directamente relacionada com a intensidade do 
tráfego e resulta da emissão dos gases de escape e da degradação dos pneus e 
carroçaria dos veículos e do próprio piso da via.  
 
Os poluentes mais importantes gerados neste processo são as partículas nas quais estão 
adsorvidas fracções importantes de metais pesados (zinco, cádmio, cobre e ferro) e os 
hidrocarbonetos. 
 
Na área de estudo a agricultura intensiva, na qual um número limitado de espécies é 
cultivado em regime de rápida rotação exigindo a utilização de fertilizantes e pesticídas e 
a irrigação, não é representativa da prática agrícola na BH do rio Côa.  
 
À utilização de fertilizantes e pesticidas encontram-se normalmente associados teores 
excessivos de nitratos e fosfatos. De uma forma geral as aplicações de azoto e fósforo 
nas práticas agrícolas da área de estudo não são elevadas, no entanto, verifica-se com 
frequência um desajustamento das características do adubo à natureza do solo e às 
necessidades da cultura. 
 
As maiores perdas de nitratos verificam-se no Inverno, a seguir à mineralização da 
matéria orgânica que ficou nos solo depois das colheitas de Outono, associada a uma 
menor cobertura vegetal própria dessa estação. Na Primavera ocorrem também 
concentrações elevadas devido às fortes adubações praticadas nessa época. 
 
Os fosfatos minerais apresentam-se mais associados às partículas do solo sendo menos 
susceptíveis a perdas por lavagem. Todavia as formas orgânicas são solúveis e podem 
provocar aumento temporário na concentração deste nutriente nas águas. Os processos 
erosivos mais do que os processos de lavagem podem provocar arrastamentos 
significativos de fósforo. 
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Os pesticidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas e outros) são utilizados na agricultura 
como meio de controlo fitossanitário, afectando o equilíbrio ecológico dos meios 
receptores como consequência da sua toxicidade. 
 
No âmbito do PBHRD procedeu-se à estimativa da poluição difusa (Quadro III.1.52), 
através da utilização de uma modelo matemático aditivo o qual entra em consideração 
com a aplicação anual de azoto e fósforo por sistema cultural e por concelho, com as 
quantidades de azoto e fósforo removido do solo pelos sistemas culturais  e deixadas nos 
solos pelos resíduos das culturas, nos concelhos da bacia hidrográfica.  
 
O modelo entrou igualmente em consideração com as cargas poluentes resultantes de 
lugares com população inferior a 500 hab equivalentes. 
 
 

Quadro III. 1. 52 – Balanço Final de Azoto (N) e Fósforo (P) 

 
Balanço Final (kg/ano) 

Região Agrícola Concelhos 
Bal-Tot N Bal-Tot P 

Almeida 664 856 418 182 

Figueira de Castelo Rodrigo 590 635 453 574 

Guarda 735 380 501 137 

Mêda 433 681 408 604 

Pinhel 686 294 470 430 

Sabugal 744 985 468 878 

Beira Interior 

Trancoso 357 291 229 172 

Trás-os-Montes  Vila Nova de Foz Côa -101 358 213 614 
Fonte: (PBHRD, 1999h) 
 
 
 
Ao cruzar as cargas determinados com as áreas de superfície cultivada obtêm-se valores 
na ordem dos 20 a 50 kg/ha/ano, que não traduzem situações críticas em matéria de 
aplicação de fertilizantes. 
 
Na área de estudo não se encontram identificadas áreas consideradas vulneráveis, de 
acordo com os critérios de identificação das águas poluídas por nitratos  
estabelecidos pelo Código de Boas Práticas Agrícolas (Decreto-Lei n.º 235/97, de 3 de 
Setembro). 
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7.4 Qualidade da Água 

7.4.1 Qualidade Físico-Química da Água 

7.4.1.1 Rede de Qualidade da Água – Cidadelhe (08O/02) 

A presente caracterização assenta nos dados existentes relativos aos anos hidrológicos 
de 1990/2000, da única estação de amostragem existente na bacia hidrográfica do rio 
Côa, Cidadelhe (08O/02), situada a 21,3 km da Foz com o rio Douro, pertencente à Rede 
de Qualidade da Água na bacia hidrográfica do rio Douro, sob a responsabilidade da 
Direcção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território do Norte (DRAOT-N).  
 
As principais características da estação de amostragem de Cidadelhe constam do 
Quadro III.1.53.  
 
 

Quadro III. 1. 53 – Principais Características da Estação de Amostragem de Cidadelhe 

 

Curso de Água Nome da Estação Código RQA Início func. Coordenadas Geográficas 

201 77 Rio Côa Cidadelhe 08O/02  Maio 1990 Lat. N 40º 54’ 12’’  Long. W 8º01’50’’ 

 
 
A localização da estação de amostragem e respectivos dados, relativos aos anos 
hidrológicos de 1990/2000, constam do Anexo 4.D - Qualidade da Água e foram obtidos 
no Sistema Nacional de Informação sobre os Recursos Hídricos (SNIRH). 
 
Procedeu-se à análise dos dados tendo-se limitado os parâmetros estudados à seguinte 
série, compreendida entre Janeiro de 1991 e Janeiro de 2000: azoto amoniacal, carência 
química de oxigénio, carência bioquímica de oxigénio, sólidos suspensos totais, 
temperatura da amostra, cloretos, coliformes fecais, condutividade, fosfatos, nitratos, 
oxigénio dissolvido, pH e sólidos suspensos totais.  
 
Os dados disponíveis não contemplavam registos de metais pesados e clorofila a, em 
número suficiente, que permitisse a análise com a representatividade necessária para o 
mesmo período considerado.  
 
Do conjunto dos parâmetros analisados seleccionaram-se, para a presente análise, os 
representativos do tipo de poluição a que a água do rio Côa se encontra sujeita: 
contaminação orgânica e bacteriológica, derivada de fontes poluentes de origem 
doméstica, às quais se encontram associados baixos índices de atendimento no 
tratamento das águas residuais domésticas dos aglomerados populacionais da área em 
estudo. 
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• pH 
 
O pH das águas correntes está geralmente compreendido entre 6,6 e 7,8, atingindo 
valores superiores em regimes lênticos, dependendo da importância que a actividade 
fotossintética assume no ecossistema. 
 
Os valores do parâmetro pH da série temporal analisada variaram entre 5,8 e 8,2. 
Verificou-se a existência de vários registos, ocorrentes durante os anos hidrológicos 
1997/98, que violaram o patamar inferior do Valor Máximo Recomendável (VMR) para 
uma água destinada à produção para consumo humano pertencente à classe A1. 
 
A análise do histórico permite constatar tratarem-se de valores ligeiramente anómalos, 
responsáveis pelo decréscimo na recta de tendência do pH. Nos últimos anos 
(1999/2000) é notória a recuperação deste parâmetro para valores que se situam dentro 
da gama de variação para águas superficiais pertencentes à classe A1.  
 
A série temporal analisada enquadra-se na classe de qualidade A2, a ser submetida a 
tratamento físico, químico e desinfecção. Segundo o critério 2, a qualidade da água 
pertencia à classe B – fracamente poluída; estava em conformidade para a sua utilização 
como água de rega (critério 3) e para fins aquícolas (critério 5). Os valores determinados 
asseguravam os objectivos de qualidade mínima (critério 4). 
 
 

• Condutividade  
 
De uma forma geral, a condutividade cresce progressivamente de montante para jusante 
dos cursos de água, sendo as diferenças tanto mais significativas quanto mais fraca for a 
mineralização inicial. Nos troços superiores dos cursos de agua os valores variam entre 
50 e 100 µS/cm. Admite-se como limite superior, a partir do qual podem ser considerados 
anómalos, valores superiores a 500 µS/cm. Em cursos de água fortemente poluídos a 
condutividade em plena água pode atingir valores muito elevados na estiagem. 
 
As determinações do parâmetro condutividade situavam-se entre 40 e 129 µS/cm, 
valores característicos de águas fracamente mineralizadas. Segundo o critério 1, os 
valores eram consideravelmente inferiores ao VMR de 1000 µS/cm, o que enquadra esta 
água dentro da classe A1. Segundo o critério 2, a qualidade da água pertencia à classe A 
– isentas de poluição. 
 
 
 

• Sólidos Suspensos Totais (SST)  
 
O teor em sólidos em suspensão em águas correntes é quase sempre inferior a 25 mg/L, 
podendo ocorrer valores superiores, em situações de eventos de precipitação 
significativa, que induzem o arrastamento do material depositado no leito do curso de 
água, ou em períodos de seca acentuada. Teores superiores a 80 mg/L são 
característicos de cursos de água poluídos. 
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Os sólidos suspensos totais apresentaram valores superiores ao VMR de 25 mg/L para 
uma água da classe A1, destinada à produção de água para consumo humano. No 
entanto, a frequência desses registos ao longo da série analisada não compromete a 
classificação segundo a classe A1 uma vez que 90% das amostras estão em 
conformidade com o VMR. 
 
Registou-se um extremo máximo em Agosto de 1997 de 226 mg/L, comparando esta 
ocorrência com o histórico da série analisada é possível verificar tratar-se de um episódio 
pontual devido provavelmente a qualquer descarga realizada.  
 
A série temporal analisada enquadra-se na classe de qualidade A1, a ser submetida a 
tratamento físico e desinfecção. Segundo o critério 2, a qualidade da água pertence à 
classe C – poluída; não apresenta conformidade para a sua utilização como água de rega 
(critério 3) e encontra-se conforme para a sua utilização para fins aquícolas (critério 5).  
 
 

• Cloretos 
 
O teor em cloretos das águas correntes isentas de poluição não ultrapassa, geralmente, 
os 20 mg/L; teores excessivos deste parâmetro são indicadores de episódios de poluição 
industrial e/ou fenómenos de intrusão salina. 
 
As determinações do parâmetro cloretos situavam-se entre 2 e 35 mg/L. Segundo o 
critério 1, os valores eram consideravelmente inferiores ao VMR de 200 mg/L, o que 
enquadra esta água dentro da classe A1. Segundo o critério 3, a qualidade da água 
obedecia aos limites legais requeridos para a utilização da água para rega (VMR de  
70 mg/L e Valor Máximo Admissível – VMA, de 50 mg/L). Segundo o critério 4, a 
qualidade da água cumpre os objectivos ambientais de qualidade mínima para águas 
superficiais (250 mg/L). 
 
 
 

• Oxigénio Dissolvido 
 
A solubilidade do oxigénio na água, à pressão normal, diminui com o aumento da 
temperatura (14,16 mg/L a 0ºC e 7,53 mg/L a 30ºC). As condições biológicas normais 
requerem um mínimo de saturação de 75% podendo encontrar-se percentagens 
superiores a 110% em águas correntes. 
 
Os valores de saturação de oxigénio dissolvido superiores a 90% são característicos de 
uma água de boa qualidade, enquanto que para percentagens de saturação inferiores a 
50%, os valores assumem uma ordem de grandeza crítica para a vida aquática.  
 
A curva do oxigénio dissolvido obedeceu à variação sazonal típica. Os valores 
determinados são baixos na época quente devido entre outros factores, ao aumento da 
temperatura da água e à diminuição da velocidade nas águas correntes. No Outono e 
Inverno os valores aumentam registando-se valores próximos da saturação e 
ligeiramente superiores.  
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A análise do gráfico do teor em oxigénio dissolvido permitiu verificar um ligeiro 
decréscimo na recta da tendência do histórico da série temporal a que corresponde um 
aumento na recta de tendência das concentrações de CBO5. 
 
Os valores de percentagem de saturação em oxigénio dissolvido da série temporal 
analisada variaram entre 46 e 113%. 
 
O extremo mínimo de 46%, a que corresponde uma concentração de 4 mg/L, verificou-se 
em Junho de 1995. Na comparação com o histórico da série analisada constatou-se ser 
este valor o único inferior ao objectivo ambiental de qualidade mínima para este 
parâmetro (50%).  
 
No que se refere à qualidade da água destinada à produção de água para consumo 
humano verificaram-se valores muito inferiores ao Valor Mínimo Recomendável (VmR), 
considerado como valor mínimo admissível para uma água a ser sujeita a tratamento 
físico e desinfecção e com uma frequência significativa face ao histórico. 
 
A série temporal analisada enquadra-se na classe de qualidade A2, a ser submetida a 
tratamento físico, químico e desinfecção. Segundo o critério 2, a qualidade da água 
pertence à classe C – poluída; verificou-se um registo inferior ao objectivo ambiental de 
qualidade mínima (critério 4) e não apresenta conformidade para a sua utilização para 
fins aquícolas (critério 5). 
 
 
 

• Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5) 
 
Em cursos de água não poluídos, o CBO5 é geralmente inferior a 3 mg/L. Nas zonas 
inferiores dos grandes cursos de água os valores encontrados estão geralmente 
compreendidos entre 3 e 5 mg/L, tendo tendência a aproximar-se dos valores críticos 
(superiores a 6 mg/L) nos períodos de seca. 
 
Os valores do parâmetro CBO5 da série temporal analisada variaram entre 0,3 e  
7,3 mg/L. Este último foi determinado com inibição de nitrificação, pelo que não consta do 
gráfico da evolução do histórico do parâmetro. Verificou-se a existência de vários 
registos, ocorrentes ao longo da série temporal, que violaram o VMR (3 mg/L) para uma 
água destinada à produção para consumo humano pertencente à classe A1, o que 
enquadra a qualidade da água na classe A2, a ser sujeita a tratamento físico, químico e 
desinfecção, apesar da ocorrência de alguns registos que violam o VMR (5 mg/L), 
coincidente com o limite legal para o objectivo ambiental de qualidade mínima. 
 
O extremo máximo de 7,3 mg/L, superior ao VMR (7 mg/L) para a classe A3, ocorreu em 
Agosto de 1997. 
 
A análise do histórico apresenta uma recta de tendência com crescimento positivo, 
situando-se sempre abaixo do patamar dos 3 mg/l (VMR para águas destinadas à 
produção para abastecimento pertencentes à classe A1), valor representativo de cursos 
de água não poluídos. Nos últimos anos hidrológicos tem-se verificado uma tendência 
para a diminuição das concentrações apesar de ocorrências superiores a 3 mg/l. 
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A série temporal analisada enquadra-se na classe de qualidade A2, a ser submetida a 
tratamento físico, químico e desinfecção. Segundo o critério 2, a qualidade da água 
pertencia à classe C – poluída; os valores determinados não asseguravam os objectivos 
de qualidade mínima (critério 4) e não apresentava conformidade para a sua utilização 
com fins aquícolas (critério 5). 
 
 
 

• Azoto Amoniacal (NH4
+) 

 
O azoto amoniacal só é detectável em águas ricas em matérias em decomposição, 
quando o teor em oxigénio é insuficiente para assegurar a sua transformação. 
 
Imediatamente a jusante de focos de poluição encontram-se frequentemente, 
concentrações de ião amónio de 0,5 a 3 mg/L, enquanto que os teores em nitritos e 
nitratos são relativamente baixos. Mais para jusante os teores de azoto amoniacal 
diminuem e os de nitritos e nitratos aumentam. 
 
As determinações do parâmetro azoto amoniacal situavam-se entre 0,01 e 0,78 mg/L. 
Segundo o critério 1, a frequência de valores superiores ao VMR (0,05 mg/L) para a 
classe A1, era consideravelmente significativa, verificando-se o crescimento positivo da 
recta de tendência acima deste patamar, enquadrando-se a qualidade da água na classe 
A2. 
 
Segundo o critério 2, a qualidade da água pertence à classe B – fracamente poluída e 
cumpre os objectivos ambientais de qualidade mínima para águas superficiais (1 mg/L). 
No entanto, ultrapassa o VMR (0,2 mg/L) para uma água destinada a ser utilizada com 
fins piscícolas. 
 
 
 

• Nitratos (NO3
-) 

 
Nas águas naturais não poluídas, a taxa de nitratos é muito variável segundo a estação 
do ano e a origem das águas, podendo variar de 1 a 15 mg/L; considera-se normal uma 
concentração de 2 a 3 mg/L. 
 
Os nitratos apresentaram concentrações que variaram entre valores iguais ou inferiores 
ao limite de detecção (2,2 mg/L) e o valor máximo de 30,4 mg/L, ocorrido em Junho de 
1996. 
 
Segundo o critério 1 ocorreram valores superiores ao VMR de 25 mg/L para uma água da 
classe A1, destinada à produção de água para consumo humano. No entanto, a 
frequência desses registos ao longo da série analisada não compromete a classificação 
segundo a classe A1 uma vez que 90% das amostras estão em conformidade com o 
VMR. Nos últimos anos hidrológicos tem-se verificado uma tendência para a diminuição 
das concentrações. 
 
Segundo o critério 2, a qualidade da água pertence à classe B – fracamente poluída e 
apresenta conformidade para a sua utilização como água de rega (critério 3). 
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• Fosfatos (P2O5) 
 
A concentração total de fosfatos em águas naturais apresenta elevada variabilidade. A 
presença de fosfatos em concentrações superiores a 0,1 ou 0,2 mg/L é indício de uma 
poluição por águas residuais, contendo fosfatos orgânicos e detergentes sintéticos, bem 
como por águas de escoamento superficial. As águas de escorrência superficial induzem 
fortes variações deste parâmetro, em particular após período de precipitação intensa, 
devido a fenómenos de lixiviação dos solos. 
 
Os fosfatos apresentaram concentrações que variaram entre valores iguais ou inferiores 
ao limite de detecção (0,12 mg/L) e o valor máximo de 0,54 mg/L, ocorrido em Julho de 
1998. 
 
A série temporal das concentrações de fosfatos evidência a existência de um patamar, 
que deverá corresponder provavelmente à alteração do limite de detecção. Até ao ano 
hidrológico de 1997, a maioria das determinações coincidem com o limite de detecção. A 
partir deste ano verifica-se um aumento significativo das concentrações, ocorrendo 
valores superiores ao VMR de 0,4 mg/L, para uma água da classe A1, destinada à 
produção de água para consumo humano.  
 
No entanto, a frequência desses registos ao longo da série analisada não compromete a 
classificação segundo a classe A1 uma vez que 90% das amostras estão em 
conformidade com o VMR.  
 
Segundo o critério 2, a qualidade da água pertence à classe B – fracamente poluída e 
apresenta conformidade para a sua utilização como água de rega (critério 3). 
 
 
 

• Parâmetros Microbiológicos 
 
Relativamente aos parâmetros microbiológicos os valores de coliformes fecais 
ultrapassam, de uma forma geral e ao longo da série temporal analisada, o VMR  
(20 CF/100 ml) para uma água destinada à produção para consumo humano pertencente 
à classe A1, registando-se valores que chegam inclusivé a ultrapassar o VMR de  
20 000 CF/100 ml, indicador de contaminação fecal grave. No entanto, a frequência 
desses registos ao longo da série analisada não compromete a classificação segundo a 
classe A2 uma vez que 90% das amostras estão em conformidade com o VMR. 
 
Segundo o critério 2, a qualidade da água pertencia à classe C – poluída. A série 
analisada não apresentava conformidade para a sua utilização na rega (critério 3). 
 
Relativamente aos estreptococos fecais (EF) a situação é idêntica, verificando-se valores 
que ultrapassam o VMR de 1000 CF/100 ml. Segundo o critério 2, a qualidade da água 
pertencia à classe B – fracamente poluída. 
 
O número de determinações de coliformes totais na estação de amostragem de 
Cidadelhe não permite efectuar semelhante análise. 
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A relação entre os parâmetros coliformes fecais (CF) e estreptococos fecais (EF) tem 
vindo a ser utilizada para determinar a origem da contaminação (antropogénica ou 
animal). 
 
Valores característicos da razão CF/EF, quando inferiores a 1,0 sugerem contaminação 
de origem animal, enquanto que valores superioresa 4,0, sugerem contaminação de 
origem antropogénica. Os valores compreendidos entre 1 a 2 não permitem retirar ilações 
conclusivas. 
 
Esta análise aplica-se ao período compreendido entre os anos hidrológicos de 
1995/2000, apresentando algumas falhas devido à não determinação de um dos 
parâmetros. 
 
Dos 45 registos que constituem o universo da análise, 10 registos são declaradamente 
indicadores de contaminação de origem antropogénica (superiores a 4), 7 são potenciais 
indicadores de contaminação de origem antropogénica, 6 valores são claramente 
indicadores de contaminação de origem animal, sendo os restantes 22 registos 
inconclusivos. 
 
Apesar de cerca de metade dos registos que constituem o universo da análise possuir 
carácter inconclusivo é possível inferir o predomínio da contaminação de origem 
antropogénica sobre a contaminação de origem animal.  
 
 
 
Ø Síntese 
 
Em conclusão, a qualidade física do rio Côa enquadrava-se na classe A2, a ser sujeita a 
tratamento físico, químico e desinfecção, tendo em conta o seu uso para a produção de 
água para consumo humano, sendo os parâmetros condicionantes: pH,  
temperatura, oxigénio dissolvido, CBO5, azoto amoniacal, coliformes fecais e 
estreptococos fecais.  
 
Segundo o critério 2, a qualidade da água pertencia à classe C – poluída, sendo os 
parâmetros condicionantes desse enquadramento os sólidos suspensos totais, oxigénio 
dissolvido, CBO5, oxidabilidade, azoto amoniacal e coliformes fecais.  
 
A qualidade da água não apresentava conformidade para sua utilização para rega devido 
à forte contaminação fecal e elevado teor em sólidos suspensos totais.  
 
Os objectivos ambientais de qualidade mínima não estavam assegurados para os 
parâmetros oxigénio dissolvido e CBO5. A qualidade da água não apresentava 
conformidade para a sua utilização com fins piscícolas. 
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7.4.1.2 Campanhas de amostragem de parâmetros físico-químicos 

Procurou-se integrar na análise as determinações dos parâmetros físico-químicos que 
serviram como suporte à caracterização e interpretação dos resultados obtidos no estudo 
da comunidade de macroinvertebrados bentónicos, tendo em consideração que o único 
ponto de amostragem comum é Pero Martins (Cidadelhe). 
 
A variação das temperaturas do ar e da água está de acordo com a sazonalidade 
marcada do clima da região. 
 
A condutividade apresenta uma variação de valores explicável pela dinâmica natural do 
sistema. Assim, os valores mais elevados encontram-se nos afluentes do rio Côa (ribeira 
das Cabras e ribeira de Massueime) no final da época seca, como resultado da 
acentuada diminuição de caudal e da estagnação da água, com o início de processo de 
eutrofização. 
 
A dureza apresenta um padrão de variação espacial e temporal perfeitamente consistente 
com o facto de se tratar de uma bacia granítica, aumentando na época quente por 
concentração, devido à diminuição do caudal. 
 
Os valores de pH e de alcalinidade correspondem ao mesmo padrão de comportamento, 
verificando-se o seu aumento nos mesmo locais e nas mesmas épocas, em virtude de 
um aumento considerável da produtividade primária, que desloca o equilíbrio do sistema 
tampão dióxido de carbono-carbonato-bicarbonato. 
 
Os valores relativos ao oxigénio dissolvido atingem, na época quente, valores que se 
podem considerar relativamente baixos. As baixas concentrações observadas são 
particularmente importantes na ribeira da Pega, uma vez que este foi o curso de água 
mais afectado pela seca. Os valores relativamente elevados verificados na ribeira das 
Cabras, na época quente, podem ser explicados essencialmente pelo acréscimo da 
actividade fotossintetica. 
 
O padrão de variação observado para o CBO5 é muito irregular, não existindo uma 
consistência. De qualquer forma parece existir um aumento dos valores registados a 
partir do início da época quente, que se pode dever, por um lado, ao aumento da 
temperatura e, por outro lado, ao facto da diminuição dos caudais de cheia até então 
verificados permitir a sedimentação de uma maior quantidade de matéria orgânica em 
decomposição aeróbia.  
 
Por fim os valores mais elevados verificados na ribeira de Massueime podem dever-se à 
morte das comunidades algáceas que entretanto floresceram durante a época quente. 
 
No que se refere aos nutrientes (azoto e fósforo, sob as suas formas ecologicamente 
mais importantes, respectivamente, nitratos, nitritos, amónia e fosfatos) estes foram 
sempre encontrados em concentrações muito baixas, que não indiciavam qualquer 
processo de poluição ou de eutrofização em curso. 
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Quadro III. 1. 54 – Síntese dos Dados de Qualidade: Estação de Amostragem de Cidadelhe 

 

Parâmetros Data de 
início 

Data final Nº de 
valores 

Média. Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 Critério 5 

pH 90/11/29 00/02/21 87 7,12 A2 B C C Côa 

Temperatura (ºC) 90/11/29 00/02/21 87 13,71 A2 B - C C 

Condutividade (µS/cm) 90/11/29 00/01/25 84 69 A1 A - - - 

Cloreto (mg/L) 90/11/29 00/01/25 76 6,76 A1 - C C - 

Sólidos suspensos totais (mg/L) 90/11/29 00/02/21 86 12,07 A1 C NC - Côa 

Oxigénio dissolvido (% sat.) 94/01/26 00/01/25 60 83,2 A2 C - A2 NC 

CBO5 (mg/L O2) 90/11/29 00/02/21 85 2,187 A2 C - A2 Côa 

CQO5 (mg/L O2) 91/01/15 00/01/25 74 11,096 <A3 C - - - 

Oxidabilidade (mg/L) 90/11/29 00/01/25 85 5,176 - D - - - 

Azoto amoniacal (mg/L) 90/11/29 00/02/21 86 0,132 A2 B - C NC 

Nitrato (mg/L) 90/11/29 00/02/21 86 3,213 A1 B C - - 

Nitrito (mg/L) 94/10/25 00/02/21 54 0,061 - - - - NC 

Fosfatos (mg/L) 90/11/29 00/01/25 85 0,124 A1 A - - - 

Coliformes totais (MPN/100 ml) 90/11/29 92/03/17 5 3414 (*) (*) (*) (*) (*) 

Coliformes fecais (MPN/100 ml) 90/11/29 00/01/25 83 863 A2 C NC - - 

Estreptococos fecais (MPN/100 ml) 94/10/25 00/01/25 48 115 A2 B - - - 
(*) N.º de determinações insuficiente para a análise. 
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7.5 Enquadramento da BH do Rio Douro 

De acordo com o PBHRD a BH do rio Douro, na qual se insere a sub-bacia do rio Côa 
pode ser considerada genericamente como pouco poluída, apesar da considerável 
degradação da qualidade da água no troço final do rio Douro, associada à descarga de 
águas residuais urbanas brutas, carregadas de matéria orgânica, microrganismos fecais, 
e com a descarga de efluentes industriais sem tratamento. 
 
Nos troços intermédios e inferiores dos cursos de água secundários, verifica-se a 
deterioração da qualidade da água devido à descarga de efluentes da produção de vinho, 
no Outono, ou de efluentes da produção de azeite em Janeiro/Fevereiro, em zonas onde 
estas actividades sazonais têm uma expressão mais significativa. 
 
Por outro lado, alguns dos seus efluentes, como é o caso do rio Paiva são considerados 
dos rios menos poluídos ao nível europeu. Os troços superiores de alguns afluentes da 
margem direita do rio Douro apresentam uma qualidade próxima da condição pristina, em 
particular o rio Maçãs.  
 
A BH do rio Douro apresenta fortes carências em termos de infraestruturas de 
saneamento básico, nomeadamente, no que diz respeito ao tratamento, verificando-se a 
existência de vastas zonas onde o atendimento às populações é dos mais baixos de todo 
o país. Esta situação é parcialmente explicável pela acentuada dispersão populacional de 
carácter rural de algumas áreas da bacia hidrográfica. 
 
O mesmo acontece relativamente ao tratamento dos efluentes industriais, verificando-se 
uma carência generalizada de sistemas de tratamento de efluentes, bem como de 
sistemas de auto-controlo instalados. 
 
As actuais directrizes da política nacional para os recursos hídricos tendem para uma 
melhoria significativa dos níveis quantitativos e qualitativos de atendimento em matéria de 
abastecimento de água e de tratamento de efluentes, tendo como referência 
respectivamente o valor médio europeu de 95 e de 75 %. 
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8. PATRIMÓNIO 

8.1 Introdução 

O panorama patrimonial da região do vale do Côa está fortemente marcado pelas 
grandes movimentações públicas ocorridas na passada década, à volta da defesa dos 
painéis de arte rupestre do Baixo Côa, descobertos na sequência dos trabalhos 
preparatórios da barragem de Foz Côa. 
 
A classificação como Património Mundial atribuída pela UNESCO a esses painéis e 
outros sítios arqueológicos do vale do Côa, em Dezembro de 1998, culminou um 
processo bem conhecido de defesa e valorização desses elementos, já anteriormente 
classificados como Monumento Nacional pelo Decreto-Lei n.º 32/97 de 2 de Junho, e que 
levara, inclusivé, à criação do primeiro parque arqueológico português, o Parque 
Arqueológico do Vale do Côa, criado em 1995 embora apenas em 1999 tenha 
oficialmente sido instituído o Plano Especial de Ordenamento do Território que lhe 
conferiu existência plena. 
 
Maioritariamente situados no concelho de Vila Nova de Foz Côa, os sítios arqueológicos 
objecto da classificação conjunta como Monumento Nacional, repartem-se por três 
concelhos da região: o já referido de Vila Nova de Foz Côa, com 14 núcleos, Figueira de 
Castelo Rodrigo e Pinhel, com um núcleo cada. No entanto, a sua importância ultrapassa 
em muito o território destes municípios, emblematizando toda a região do vale do Côa e 
marcando decisivamente as políticas patrimoniais da região. 
 
O conjunto de concelhos abrangido pelo presente estudo, aqueles que de algum modo 
são mobilizados pelas estruturas integrantes do Projecto de Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alto Côa (Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Vila 
Nova de Foz Côa - este último apenas pelo túnel de restituição do Escalão de Pero 
Martins na albufeira do Pocinho), já constituíam, de qualquer modo, núcleos patrimoniais 
significativos, com vários monumentos nacionais e conjuntos monumentais de grande 
importância.  
 
Como indicador desta importância, ainda que grosseiro dadas as simplificações 
assumidas, veja-se que a média de monumentos classificados (em todas as categorias) 
por concelho no distrito da Guarda é de 12, e para o conjunto dos cinco concelhos 
considerados é de 13, não incluindo os núcleos arqueológicos acima referidos; esta 
relevância é ainda mais notória, naturalmente, incluindo esses núcleos, passando então a 
média do distrito para 13,2 por concelho e para 16,2 para os cinco concelhos em análise. 
 
Um outro aspecto significativo da importância do património cultural nesta região é, ainda, 
o facto de não se tratar somente de constituir listas de monumentos isoladamente 
considerados.  
 
Pelo contrário, o valor estratégico do património nas dinâmicas sociais e económicas 
regionais está bem patente nos diversos programas de valorização de recursos locais e 
na aplicação de políticas integradas de defesa e valorização patrimonial, dando origem a 
intervenções de conjunto como a dos Castelos da Raia ou das Aldeias Históricas, além 
da já referida arte rupestre.  
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Além do que tal representa em termos de políticas patrimoniais, este modo de abordar o 
património cultural permite o surgimento de diversas entidades envolvidas na sua defesa, 
valorização e gestão, para lá dos organismos especializados de tutela da administração 
central, desenvolvendo parcerias e cruzando interesses entre esses vários intervenientes, 
de que se pode citar o já referido Parque Arqueológico do Vale do Côa, as Câmaras 
Municipais respectivas ou o INATEL. 
 
Evidentemente, as particularidades, assim como as atribuições e competências, de cada 
uma destas entidades nem sempre serão totalmente compatíveis, dando origem pontual 
à produção de figuras de gestão do território que traduzem esses diferentes planos de 
actuação; o exemplo mais recente e flagrante desta situação será o da criação de 
medidas preventivas para a área de actuação do Parque Arqueológico do Vale do Côa, 
instituídas com a criação deste último, e que suspendeu por dois anos a eficácia dos 
PDM de Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa, na parte 
abrangida pela área de actuação do Parque, período posteriormente renovado por mais 
seis meses (Decreto-Lei n.º 95/2001 de 23 de Março). Por tudo isto, estamos certamente 
perante um dos descritores ambientais mais sensíveis a nível regional, e com implicações 
directas na análise do Projecto. 
 
A situação respeitante ao património cultural tenderá certamente a manter, se não 
mesmo a acentuar, a sua importância regional, quer com a continuação dos estudos 
arqueológicos previstos para o vale do Côa, com a criação de novas infraestruturas 
culturais de primeiro nível, de que o previsto Museu de Arte Rupestre em Foz Côa é o 
exemplo maior, ou com a valorização de novos núcleos patrimoniais na sequência das 
aldeias já integradas em circuitos turísticos e de promoção patrimonial.  
 
Esta valorização dos ambientes rurais e do património edificado tradicional constitui, 
aliás, um aspecto de particular relevo, pois o património de interesse etnográfico 
encontra-se, geralmente, no último lugar em termos de políticas oficiais para o 
património, surgindo aqui, ao contrário, uma atenção e uma promoção significativas desta 
área patrimonial. 
 
Refira-se que nos trabalhos de levantamento e análise das ocorrências patrimoniais das 
áreas envolvidas pelo Projecto do Alto Côa, que aqui se apresenta, os componentes do 
património etnográfico ocuparam um lugar de particular importância, quer pela profusão e 
variedade de situações em que ocorrem por toda a região, quer pelo papel que 
desempenham na compreensão das dinâmicas de ocupação recente deste território. 
 
A já salientada importância dada localmente aos valores patrimoniais ultrapassa 
largamente os tradicionais aspectos de recurso turístico ou de cenário estético e histórico, 
assumindo-se em pleno a sua inserção nas estratégias mais gerais de valorização 
regional, enquanto elemento de valorização ambiental relevante como factor competitivo, 
numa região em que há escassez notória de outros argumentos de atracção e fixação de 
gentes e de investimentos, como as acessibilidades e centralidades, centros urbanos de 
grande vitalidade, centros de excelência de produção ou de investigação, etc., como, por 
exemplo, o próprio PDM de Pinhel abertamente assume ao definir as suas linhas 
estratégicas de desenvolvimento. 
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8.2 Levantamento do Património Cultural 

8.2.1 Definições e Metodologias 

Os trabalhos de levantamento do património cultural das áreas afectadas pelos diferentes 
componentes do Projecto de Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa decorreram, nas 
suas diferentes fases – trabalhos de gabinete, trabalhos de campo, produção de 
relatórios – entre Junho e Dezembro de 2001. 
 
O resultado formal destes trabalhos, além dos capítulos respeitantes à caracterização da 
situação de referência e à análise de impactes do património integrantes deste Estudo de 
Impacte Ambiental, consiste num relatório global e numa base de dados em que se 
apresentam as fichas individuais de cada um dos elementos patrimoniais referenciados, e 
que constituem, respectivamente, os Anexos 5.A e 5.B do EIA, sendo estes Anexos os 
materiais de que estes capítulos constituem, em parte, uma síntese. 
 
A transposição cartográfica da informação respeitante ao património cultural, quer de 
cada um dos sítios, apresentados nas respectivas tipologias patrimoniais, quer dos sítios 
considerados de maior valor patrimonial, constitui a Carta 9 – Património Cultural. 
 
O descritor ambiental Património Cultural foi definido como abarcando todos os 
testemunhos materiais, construídos ou edificados, de carácter histórico ou artístico, com 
interesse arquitectónico, etnológico ou arqueológico, desde as intervenções de 
modelação do solo às obras de arte, de características eruditas ou populares, localizados 
nas áreas em estudo, e que permitissem descrever e compreender os processos  de 
ocupação humana deste território.  
 
Dadas as características do Projecto, considerou-se a necessidade de prestar especial 
atenção aos elementos classificados, aos sítios arqueológicos de alto valor e aos 
elementos relacionados com o uso da água, nomeadamente pontes, açudes, moinhos, 
azenhas, cais, etc. 
 
A atitude definidora da abordagem destes elementos pode considerar-se como etno-
arqueológica, pois mais do que organizar uma lista de elementos soltos ou de vestígios 
inertes procurou-se estabelecer as suas relações orgânicas, no plano sincrónico e 
diacrónico, para melhor caracterizar os modos de ocupação do território, o 
desenvolvimento de dinâmicas demográficas, a compreensão de processos técnicos, o 
estabelecimento de tipologias construtivas e de padrões de organização social e 
económica, que não só permitissem obter informação mais significativa sobre cada um 
dos elementos considerados como constituíssem uma base para a relativização do 
estabelecimento do seu valor patrimonial. 
 
Os trabalhos de levantamento patrimonial englobaram actividades de campo – 
nomeadamente de prospecção arqueológica e de inquérito oral junto das populações 
locais – e actividades de gabinete, como sejam todas as pesquisas bibliográficas, 
cartográficas, toponímicas e documentais.  
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Além da cartografia própria do Projecto e das cartas militares à escala 1:25000 (n.os 141, 
151, 161, 171, 172, 182 e 183), consultaram-se as matrizes prediais urbanas do séc. XIV 
e actuais, matrizes prediais rústicas actuais, os PDM de Almeida, Figueira de Castelo 
Rodrigo, Mêda e Pinhel, as bases de dados e outros documentos do Instituto Português 
de Arqueologia, do Parque Arqueológico do Vale do Côa, da Direcção Geral dos Edifícios 
e Monumentos Nacionais e de várias bibliotecas públicas. 
 
Procedeu-se ao cruzamento dos dados documentais obtidos, não só para uma primeira 
inventariação de referência como também para o estabelecimento de critérios 
orientadores dos trabalhos de prospecção de campo, para os quais se obteve a 
respectiva autorização de trabalhos arqueológicos. 
 
Com vista à organização de equipas de campo especializadas, e também para melhor 
preparação das fichas de inventário, definiram-se grandes grupos cronológico-culturais: 
pré-história (até ao neo-calcolítico), proto-história (entre o Bronze Médio e a 
romanização), época romana e idade média, moderna e contemporânea (abrangendo 
elementos de arqueologia rural e etnografia, arqueologia industrial, arqueologia militar, 
infra-estruturas civis e etnografia religiosa). 
 
As fichas de inventário, individualizadas por elemento patrimonial e constituindo, no seu 
conjunto, a base de dados de referência sobre o património da região, compreendem os 
seguintes campos: 
 
 

- Código do Sítio. 
 

- Zona de projecto. Indica a barragem que afecta cada uma das estações; os 
sítios que se relacionam com áreas de estaleiros, pedreiras, acessos, etc., são 
relacionados com cada uma das barragens, precedendo à barragem a palavra 
infraestrutura ou acessos; 
 

- Código de zona.  
 

- Designação. 
 

- Data. 
 

- Distrito. 
 

- Concelho e freguesia. 
 

- Lugar. 
 

- Folha da C.M.P. 
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- Latitude N. 
 

- Longitude W. 
 

- Altitude. 
 

- Acesso. Descrição sumária do trajecto a realizar para chegar ao local onde se 
localiza a estação arqueológica; 
 

- Tipo de sitio. Descrição utilizando como base a lista thesaurus proposta pelo 
Instituto Português de Arqueologia, à qual, dada a especificidade de alguns 
achados, foi necessário acrescentar novas categorias; 
 

- Período cronológico. A lista utilizada foi: Paleolítico inferior, Paleolítico superior, 
Neo-Calcolítico, Pré-História recente, Pré-História, Proto-História, Medieval, 
Moderno, Contemporâneo e Indeterminado. Estas designações podem surgir 
associadas (por exemplo, Paleolítico médio e Pré-História recente); 
 

- Geologia e geomorfologia. 
 

- Descrição de sitio. 
 

- Estado de conservação. 
 

- Uso do solo. De acordo com a lista thesaurus  proposta pelo Instituto Português 
de Arqueologia estabeleceram-se as seguintes categorias: agrícola, baldio, 
florestal, industrial, urbano e rede viária; 
 

- Natureza do impacte. Dependendo da localização dos achados em relação ao 
projecto do Alto Côa estabeleceram-se as seguintes categorias: acessos, infra-
estruturas - ou seja, as pedreiras, estaleiros e bocas de ataque aos túneis - e 
albufeira. Durante os trabalhos de prospecção foram documentadas algumas 
estações que ficam fora da área do Aproveitamento do Alto Côa; nestas o 
campo será descrito com o termo sem impacte; 
 

- Tipo de afectação. Estabeleceram-se as seguintes categorias de acordo com a 
natureza do impacte: submersão, destruição, degradação e nulo; 
 

- Protecção. De acordo com a lista thesaurus  proposta pelo Instituto Português 
de Arqueologia estabeleceram-se as seguintes categorias: em vias de 
classificação, imóvel de interesse público, inventariado, monumento nacional e 
imóvel de valor concelhio; 
 

- Espólio. 
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- Avaliação patrimonial. Teve-se em conta quatro elementos para cada uma das 
estações: potencialidade científica, potencialidade monumental, grau de 
raridade e estado de conservação. Para cada um dos critérios estabeleceram-
se sete categorias. Para a potencialidade científica e monumental: nula (0), 
muito baixa (1), baixa (2), média (3), alta (4), muito alta (5) e excelente (6). Para 
o grau de raridade: comum (0), muito frequente (1), frequente (2), médio (3), 
raro (4), muito raro (5) e excepcional (6). Por último, para o estado de 
conservação: destruído (0), muito mau (1), mau (2), regular (3), bom (4), muito 
bom (5) e excelente (6). 
 
Em alguns casos, a determinação do valor dos quatro parâmetros acima 
referidos é excessivamente complicada, já que não se conta com informação 
suficiente para poder definir a potencialidade científica, monumental, estado de 
conservação e/ou grau de raridade; por este facto, considerar-se-á a categoria 
como indeterminada.  
 
Alguns trabalhos de Estudos de Impacte Ambiental relacionam esta categoria 
com o valor 0, o que implica uma tendência para a diminuição do valor 
patrimonial dos achados. Para o presente trabalho optou-se que o grau de 
indeterminação não possui um peso, nem para mais, nem para menos, na 
determinação do valor, tendo-se optado por atribuir um valor médio, ou seja, a 
categoria “indeterminada” implica sempre um valor 3 seguido de (I).  
 
O valor patrimonial define-se pela conjugação dos quatro critérios, procedendo 
à soma dos valores e dividindo o resultado por 4; 

 
 

- Categoria e medida de minimização.  
 
 
Conforme a metodologia de prospecção anteriormente aprovada, em sede de Definição 
do Âmbito para a elaboração do EIA, os trabalhos dividiram-se em prospecção intensiva 
e prospecção selectiva. 
 
A prospecção intensiva dirigiu-se ao estudo dos terrenos previstos para a instalação de 
estaleiros, depósitos, pedreiras, acessos e bocas de ataque aos túneis; a prospecção 
selectiva, organizada com base nos dados recolhidos nos trabalhos de gabinete a partir 
da informação toponímica, geomorfológica, bibliográfica e cartográfica, incidiu sobre as 
áreas de enchimento das albufeiras. 
 
A prospecção intensiva considera-se o método mais adequado para este tipo de trabalho. 
A sua execução consiste na inspecção directa e exaustiva de toda a área definida pelo 
projecto. Em termos práticos, trata-se da observação directa dos solos, com o objectivo 
de localizar estruturas emergentes e estações de ar livre, e na visualização das 
superfícies rochosas que poderão apresentar arte rupestre.  
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Do ponto de vista teórico, com a prospecção intensiva identificar-se-ão todas as estações 
existentes, permitindo uma catalogação arqueológica pormenorizada e uma 
documentação de vestígios arqueológicos de qualquer período cronológico. Com ela 
obtêm-se uma representação ajustada e completa, permitindo realizar subsequentemente 
avaliações e valorizações mais correctas.  
 
A prospecção selectiva é um método de amostragem, através do qual se pretende obter 
um conhecimento básico e representativo das estações potencialmente existentes. Do 
ponto de vista teórico, se as áreas forem escolhidas adequadamente, de forma a que 
sejam representativas do total, é possível passar da inferência da parte (amostra) ao todo 
(população).  
 
Do ponto de vista prático, e uma vez valorizadas as informações documentais, 
historiográficas, cartográficas, geológicas, geomorfológicas e toponímicas, realizou-se a 
prospecção selectiva das áreas das albufeiras, baseando-se nos seguintes elementos: 
 

§ prospecção dos locais com significado toponímico potencialmente relevante do 
ponto de vista arqueológico e etnográfico; 
 

§ prospecção junto à cota actual da água para o reconhecimento de arquitectura 
relacionável com actividades de carácter agrícola, pecuário e hídrico; 
 

§ prospecção da totalidade da área envolvente da cota actual do nível da água, 
prestando especial atenção aos locais que, geomorfologicamente, 
correspondem a praias, terraços, coluviões e aluviões;  
 

§ prospecção cuidada das áreas onde os xistos e os quartzitos apresentavam 
superfícies bem conservadas e lisas; 
 

§ prospecção de vales encaixados, aplanamentos situados a cotas superiores à 
dos níveis das cheias, e depressões cuja acumulação de depósitos de vertente 
mais recentes tenham permitido a conservação de depósitos pleistocénicos; 
 

§ prospecção selectiva dos depósitos coluvionares, dos abrigos rochosos e dos 
painéis verticais desenvolvidos em zonas de granitos; os critérios de selecção 
realizaram-se com base no estado de conservação da rocha, dimensões e grau 
de acessibilidade;  
 

§ reconhecimento das estações já publicadas e observação exaustiva dos locais 
mais próximos destas.  

 
 
Este tipo de prospecção implica, nos resultados finais, um elemento condicionante, já 
que, por vezes, há uma tendência para reconhecer mais facilmente os elementos de 
natureza mais visível, monumental e/ou de maior porte, em relação aos que apresentam 
um grau de visibilidade mais baixo ou um maior esforço de reconhecimento. 
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8.2.2 Resultados da Prospecção 

Os trabalhos de campo realizados permitiram identificar e inventariar 317 sítios com 
interesse potencial, distribuídos, necessariamente de forma irregular, por todas as áreas 
mobilizadas pelas diferentes estruturas componentes do Projecto de Aproveitamento 
Hidrológico do Alto Côa. 
 
Estes sítios preenchem 37 tipos patrimoniais diferentes, conforme se apresenta no 
Quadro III.1.55, onde surgem sem qualquer preocupação de distinguir as suas 
importâncias relativas.  
 
 

Quadro III. 1. 55 – Distribuição por Tipos Patrimoniais 

 
Tipo de Sítio Contra - 

embalse 
Pero 

Martins  
Ribeira de 

Massueime 
Senhora de 

Monforte  
Ribeira das 

Cabras 
Total 

       Abrigo 1 2 1 6 2 12 
Afiador 0 0 1 2 0 3 
Alminha 0 0 0 2 0 2 
Arte rupestre 19 13 2 7 1 42 
Arte rupestre e inscrição 0 0 1 2 0 3 
Azenha 0 4 4 9 6 23 
Calçada 0 0 0 4 0 4 
Canal 0 0 1 0 0 1 
Capela 2 0 0 1 0 3 
Casa de apoio 15 10 6 14 7 52 
Casa de apoio c/ cegonha 0 0 0 0 1 1 
Castelo 0 0 0 1 0 1 
Castro 1 1 0 0 0 2 
Cerca 0 1 0 0 0 1 
Chafariz 0 0 0 0 1 1 
Dique 0 0 1 1 0 2 
Estação de ar livre 3 12 1 10 8 34 
Estação de caminho de ferro 0 1 0 0 0 1 
Fábrica 0 0 0 0 1 1 
Fonte 1 1 1 0 1 4 
Fonte e termas 0 0 0 1 0 1 
Grutas 0 2 0 0 0 2 
Habitação 0 0 0 1 0 1 
Igreja 0 0 0 1 0 1 
Inscrição 4 0 2 2 0 8 
Lagar 0 4 0 0 0 4 
Minas 0 1 0 1 0 2 
Moinho 7 19 12 23 3 64 
Muro 0 1 0 0 0 1 
Nascente 0 1 0 0 0 1 
Núcleo de povoamento 0 1 0 1 0 2 
Passagem pedonal 1 0 1 0 0 2 
Pedreira 0 0 1 0 0 1 
Poço 1 0 3 1 2 7 
Pombal 2 2 0 0 0 4 
Ponte 0 2 1 3 1 7 
Quinta 0 8 0 6 2 16 

Total 57 86 39 99 36 317 
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Refira-se que a prospecção efectuada abrangeu ainda a albufeira da ribeira da Pega, 
posteriormente retirada do Projecto e, por isso, já não considerada neste documento; a 
área prospectada referente a esta albufeira revelara apenas 12 ocorrências, das quais 
apenas uma azenha no lugar de Pomar da Chainha mereceria ser considerada de valor 
patrimonial elevado, pela relativa raridade e potencial científico apresentados.  
 
Atendendo agora aos grandes grupos cronológico-culturais previamente estabelecidos, 
conforme apresentado no ponto 8.2.1, temos: 
 
 

Ø Pré-História 
 
Foram localizadas 34 estações arqueológicas atribuídas a momentos cronológicos pré-
históricos. A sua distribuição espacial, atendendo às zonas do Projecto, é a seguinte:  
3 estações de ar livre no Contra-embalse de Pero Martins, 12 na albufeira de Pero 
Martins, 1 na albufeira da ribeira de Massueime, 10 na albufeira da Senhora de Monforte, 
8 na albufeira da ribeira das Cabras. 
 
Uma atribuição cronológica precisa dos diferentes achados é problemática por duas 
razões: 
 

§ na caracterização das estações de ar livre não se conta, na maior parte das 
localizações, nem com sequências estratigráficas, nem com materiais de 
diagnóstico que permitam uma determinação da cronologia ou dos diferentes 
complexos crono-culturais da Pré-História. Também não se possuem para a 
área estudos geológicos do Quaternário que permitam uma caracterização dos 
processos sedimentológicos e, como consequência, de uma cronologia relativa 
dos achados. 
 
 

§ no que diz respeito à arte rupestre, é possível propor uma aproximação crono-
cultural, considerando as características morfo-estilísticas das representações. 
Deve-se, porém, ter em conta que o facto de não se ter realizado limpeza de 
rochas e posteriores decalques impede uma aproximação específica à 
variedade formal, estilística e técnica de cada um dos painéis, o que  
permitiria valorizar o grafismo a partir de parâmetros mais amplos de 
variabilidade social. 

 
 
Os achados reconhecidos demonstram a ocupação, de maneira descontínua, do sector 
do Alto Côa desde o Paleolítico, sendo actualmente impossível caracterizar a intensidade 
da ocupação a partir de uma óptica sincrónica para cada um dos momentos.  
 
Em contexto secundário - terraço desmantelado - foi recuperado um biface amigdalóide 
talhado em quartzito, obtido segundo o método centrípeto e mantendo um controlo da 
simetria na configuração final.  
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Do ponto de vista tipológico, a peça é 
representativa de contextos do Pleistocénico médio 
ou superior, sendo difícil precisar mais além da 
generalidade apontada ou de uma inserção 
provável no Paleolítico inferior.  
 
A inexistência de um contexto geológico preciso e 
de materiais associados não permite ir mais além 
da proposta anterior. Deve-se indicar que a sua 
situação geográfica corresponde a um troço de 
curso de água secundário (ribeira das Cabras), 
relacionada com a proximidade de cursos principais 
(rio Côa), onde é possível que a acção de 
processos erosivos tenha eliminado outras 
evidências.  
 
Esta hipótese de ocupação extensiva de vales 
principais, secundários e outros tributários, é um 
fenómeno que tem sido constatado na bacia 
hidrográfica do Douro (Santonja, 1991; Aubry et al., 

1997), sendo assim provável que futuras prospecções mais específicas confirmem a 
exploração extensiva dos territórios do Alto Côa durante o Paleolítico inferior. 
 
Apesar da escassez de materiais na estação n.º 188 (estação de ar livre na freguesia de 
Algodres, na área da albufeira do Contra-embalse), as peças recuperadas à superfície 
parecem mostrar uma definição tecnológica característica do início do Pleistocénico 
superior, nomeadamente de prováveis ocupações do Paleolítico médio. Esta estação 
possui uma dupla importância: 
 

§ do ponto de vista geológico, demonstra processos de sedimentação e erosão a 
cotas superiores às actuais durante momentos iniciais do Pleistoceno superior e 
posteriores. 
 

§ pela sua implantação, deve-se destacar a sua localização num fundo de vale, 
mais concretamente junto a uma cota muito próxima da que actualmente possui 
o Rio Côa. Isto implica, como se indicaria numa lógica de reconstrução de 
ocupação do espaço em provável continuação de momentos do Paleolítico 
inferior, uma ocupação extensiva baseada na exploração e aproveitamento da 
totalidade do meio paisagístico.  
 
A configuração geomorfológica específica do Rio Côa, onde se destaca a 
dinâmica planície/fundo de vale, permitiria uma exploração diversificada e 
completa dos recursos cinegéticos, e provavelmente também piscícolas, que 
fariam da região do Côa um local com condições adequadas para a 
implantação das sociedades paleolíticas. 
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Em contexto similar, porém em paisagem aberta (estação n.º 048), localizou-se um 
conjunto de materiais que tecnologicamente evidenciam uma exploração centrípeta de 
carácter levallois.  
 
A implantação corresponde a uma plataforma aluvionar situada na margem direita do Rio 
Côa e em relação à margem esquerda da ribeira do Avelal, numa área aberta, onde a 
configuração de tipo praia dota o meio de características propícias para a implantação de 
um grupo humano amplo. 
 
Com uma implantação oposta das estações anteriores, a estação n.º 303 (Azevo, na área 
da albufeira de Pero Martins) mostra a ocupação de terras altas, mais concretamente 
numa plataforma superior rodeada de cabeços pouco destacados. Entre um conjunto 
reduzido de escassos materiais de quartzo e quartzito, recuperou-se uma ponta primária 
levallois, não retocada, em quartzito que, de acordo com os esquemas clássicos, 
representa um morfotipo típico e característico do Paleolítico médio. 

 
O ciclo do Paleolítico superior tem sido 
escassamente reconhecido, estando 
representado de maneira descontínua. Apenas 
a uma estação localizada na margem direita do 
rio Côa, numa zona situada na metade inferior 
da albufeira da Senhora de Monforte (sítio  
n.º 158), se pode atribuir esta cronologia com 
segurança.  
 
Saliente-se que no meio mais próximo desta 
estação conhecem-se, pelo menos, outros dois 
sítios de cronologia indeterminada. Porém, 
apenas futuros trabalhos mais específicos 
poderão centrar-se na compreensão dos limites 
dos sítios e da possível complementaridade das 
ocupações.  
 
Nesta estação recolheu-se um reduzido lote de 
materiais líticos que demonstram uma utilização 
diversificada das matérias-primas, utilizando-se 
elementos de quartzo e cristal de rocha 

configurados pelo método da produção laminar, e com uma tendência tipométrica para 
formatos de reduzidas dimensões.  
 
Tipologicamente, destacam-se dois buris em cristal de rocha que permitem aventar a 
hipótese de pertencerem ao Magdalenense e, mais provavelmente, a fases avançadas 
deste tecnocomplexo (Magdalenense superior ou Magdalenense final, ou seja, entre 
12.000 e 10.000 BP). 
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A criação simbólica das 
sociedades do Paleolítico 
superior está claramente 
demonstrada nas três estações 
identificadas com arte rupestre. 
Em contexto de vale encaixado, 
e com dificuldades relativas de 
acesso, encontram-se a Faia 6 e 
7 (sítios n.º 119 e 120, na área 
do Contra-embalse).  
 
A primeira destas, cujo 
levantamento foi já publicado 
(Baptista, 1999a, p. 156-157), 

constitui um dos conjuntos rupestres paleolíticos mais importantes da Europa, já que foi 
possível reconhecer, em contexto de ar livre, o recurso à técnica de gravura e pintura 
num mesmo motivo. O dispositivo iconográfico, que aproveita uma grande parede 
vertical, é composto por 5 prótomos de auroque, 1 prótomo de equídeo e uma 
representação zoomórfica indeterminada completa.  
 
A Faia 7, com um único motivo zoomorfo, provavelmente um cervídeo fêmea, representa 
características temáticas e técnicas (unicamente a gravura) similares à estação anterior, 
reincidindo numa tendência de forte normativismo gráfico. 
 
Ambos os conjuntos, têm sido incluídos, recentemente (Baptista, 1999b), numa 
cronologia avançada do Paleolítico superior. Porém, as suas características induzem-nos 
a propor uma caracterização para a fase inicial do Paleolítico superior, indicando, a partir 
de uma perspectiva generalista, um momento indeterminado pré-solutrense. 
 
O outro conjunto seguramente paleolítico é a rocha 2 da Moreirola que corresponde à 
ficha n.º 098 (albufeira de Pero Martins), situada na margem direita do Rio Côa, em 
ambiente de vale encaixado, porém, de fácil acesso a partir de plataformas superiores. 
Com a técnica de gravação de incisão filiforme identificou-se a representação parcial de 
um bode.  
 
A fase de transição das sociedades recolectoras, pescadoras e caçadoras para a 
economia produtora, denominada mesolítica, não foi identificada, o que confirma a 
caracterização da área do Baixo Côa (Carvalho, s.d.). Esta situação, segundo Zilhão 
(1993), responde a uma dinâmica populacional de despovoamento do interior peninsular 
durante o Holocénico inicial.  
 
Também não têm sido documentados contextos neolíticos onde se evidencie a 
implantação de sociedades produtoras similares às detectadas em outras regiões do 
Norte de Portugal (Sanches, 1997). É possível que algumas das estações descritas 
genericamente como pertencentes à Pré-História recente apresentem conjuntos materiais 
similares aos evidenciados no Baixo Côa (Carvalho, 1999). Porém, isto exigiria a 
realização de trabalhos arqueológicos exaustivos que escapam às actividades 
desenvolvidas no âmbito deste projecto.  
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Do mesmo modo se deve falar das ocupações do Calcolítico e do Bronze antigo. As 
limitações do registo material documentado sugerem algumas considerações gerais para 
o período compreendido entre o Neolítico e o Bronze inicial ou antigo. Os contextos 
paisagísticos de implantação destes grupos humanos indicam, com base na 
documentação existente, uma mesma distribuição da ocupação do espaço, desde as 
situações de contexto aluvionar de tipo praia nas margens do Rio Côa às terras altas.  
 

É de destacar a situação da 
estação de ar livre localizada no 
Alto da Resenha (ficha  
n.º 259, Contra-embalse), uma 
plataforma limitada num dos seus 
lados por uma escarpa muito 
abrupta que dá acesso ao vale 
do Côa num ponto onde este é 
muito encaixado e desde o qual 
se tem um controlo amplo do 
território e do fundo do vale.  
 
Na recolha superficial realizada, 
parece poder definir-se uma área 
de maior concentração de 
materiais num sector muito perto 
da vertente.  

 
Destes momentos da Pré-história recente são significativos os conjuntos de arte rupestre 
que ficarão dentro da área do Projecto e que, de um modo genérico, podem ser descritos, 
no que diz respeito à sua cronologia, como neo-calcolíticos.  
 
No entanto, deve-se relembrar, segundo propostas de alguns autores que 
progressivamente têm sido abandonadas, que poderão pertencer a um momento de 
transição para os primeiros momentos da Idade do Bronze.  
 
 
 

Ø Proto-História 
 
No que diz respeito à área do Alto Côa, pouco se conhece da Proto-História. Os estudos 
que se têm efectuado carecem, até ao momento, de publicação, sendo o pouco que está 
publicado de carácter meramente referencial (Aubry et al 1997, p. 113; Silva, 1997). 
 
No entanto, esta é uma região que se pode afirmar como fundamental para a 
compreensão dos intercâmbios culturais que se terão dado nestas épocas. Saliente-se 
que esta região constitui uma “zona de fronteira” entre o interior da Meseta espanhola e a 
fachada atlântica portuguesa.  



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 

Setembro de 2002 

III - 302

 
 
Sabendo que, durante a Proto-História, houve no Ocidente peninsular uma ampliação das 
redes de contacto, esta zona aparece-nos como crucial para a percepção dos 
“intercâmbios de influjos y de los procesos históricos e etno-culturais” (Almagro-Gorbea, 
1997) que se terão efectuado durante este período. 
 
No âmbito deste levantamento, localizaram-se, no entanto, apenas dois sítios integráveis 
na Proto-História: o Castro do Monte de Santa Bárbara (ficha n.º 272), na área do  
Contra-embalse, e o Castro de Cidadelhe (ficha n.º 309), na área da barragem de Pero 
Martins. O facto de haver um número reduzido de estações arqueológicas com esta 
cronologia relaciona-se com o tipo de estratégia de povoamento característico destas 
épocas.  
 
Durante as Idades do Bronze e do Ferro escolheram-se predominantemente os locais de 
altura. Logo, as cotas de enchimento da barragem não atingem a maior parte dos 
cabeços onde seria mais provável a existência de povoados deste tipo. Saliente-se que 
nenhum destes locais se situa dentro das albufeiras mas em zonas de acessos e 
estaleiros. 
 
O Castro do Monte de Santa Bárbara, apesar de não ter sido detectada qualquer 
estrutura artificial de defesa, encontra-se dotado de uma excelente defensibilidade 
natural. Esta estação arqueológica implanta-se num cabeço destacado na paisagem, 
apresentando uma posição estratégica face ao território envolvente.  
 
No entanto, devido às condições do terreno, não foi possível efectuar recolhas de 
superfície, o que não permite apontar qualquer cronologia aproximada para a ocupação 
deste local. A sua inserção crono-cultural neste trabalho é efectuada com base nas 
diversas referências que lhe são feitas.  
 
O Castro de Cidadelhe encontra-se implantado num esporão sobranceiro ao Rio Côa. 
Igualmente dotado de uma excelente defensibilidade natural, este castro detém ainda 
uma imponente muralha no lado onde seria mais fácil o acesso ao local. Esta atinge em 
alguns troços cerca de dois metros de espessura, não tendo sido possível identificar a 
totalidade da sua extensão.  
 
À superfície abundam fragmentos de cerâmica, tanto manual, como de torno, que, pela 
sua tipologia, remetem para II Idade do Ferro. Reconheceram-se ainda fragmentos de 
colunas. Pode levantar-se a hipótese de se tratar de um castro romanizado, tal como já 
vem referido na bibliografia local recolhida (Silva, 1997).  
 
Como é possível observar, a natureza dos dois sítios identificados é, essencialmente, 
habitacional, não tendo sido identificada qualquer necrópole ou locais de ocupações 
temporárias, como seriam os abrigos sob rocha.  
 
Dentro desta perspectiva, poder-se-ia enquadrar o abrigo do Pessegueiro, situado 
imediatamente abaixo do Castro de Cidadelhe, onde os materiais que foram recolhidos 
ainda não permitiram uma correcta atribuição cronológica. Deste modo, a sua integração 
efectiva no quadro da Proto-História não é segura. 
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Ø Época Romana 
 
Durante os trabalhos de prospecção não foi possível localizar sítios arqueológicos de 
época romana. 

 
O sítio para o qual se poderia, 
hipoteticamente, apontar uma cronologia 
romana - as minas do Cabeço do Seixo 
(ficha n.º 042) - depara-se com o seguinte 
problema: uma vez que são minas abertas 
em quartzitos e uma vez que não se 
encontraram quaisquer materiais 
associados, não se pode atribuir uma 
cronologia concreta.  
 
Sabe-se que a prática de extracção mineira 
foi corrente em época romana e sabe-se 
que naquele local existe a possibilidade de 
extrair minério aurífero.  
 
No entanto, esta terá sido uma prática 
corrente tanto em épocas posteriores como 
anteriores. Logo, estas minas poderão datar 
de qualquer outra época, tendo-se optado 
por considerar o seu período cronológico 
como “indeterminado”.  
 

 
No entanto, está documentada uma extensa ocupação romana no vale do Côa. F. Sande 
Lemos (1994) havia já referido esta mesma ocupação durante os trabalhos de 
prospecção que efectuou nesta região.  
 
Segundo este investigador, “ao longo do Rio Côa conservam-se diversos povoados 
relacionados com a ocupação romana, com o novo ordenamento do espaço, e 
aproveitamento do solo, resultantes do processo de romanização” (Lemos, 1994). O autor 
referia-se concretamente aos sítios inventariados no Baixo Côa (pequenos casais 
agrícolas, villae ou vici), alguns dos quais têm sido já objecto de investigação. 
 
A não identificação de qualquer estação romana na área prospectada dever-se-á à 
preferência concedida nessa época aos vales abertos ou com bons acessos naturais 
para a instalação de casais agrícolas, villae ou mesmo vicus. Porém, é possível que 
numa segunda fase de trabalhos arqueológicos, designadamente no âmbito de uma 
prospecção dirigida para este fim, se detectem estações arqueológicas de época romana 
neste sector do Côa. 
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Ø Idade Média, Moderna e Contemporânea 
 
Preferimos agrupar num grande espaço temporal os vestígios arqueológicos e 
etnográficos detectados durante os trabalhos de prospecção na área afecta pelo Projecto 
de Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa.  
 
Torna-se muito difícil, por vezes, conseguir classificar cronologicamente monumentos ou 
estações cuja técnica construtiva e morfologia seguramente não foi alterada durante 
vários séculos. Contudo, temos que nos restringir à realidade actual, atribuindo 
cronologias aos vestígios tal como estes se nos apresentam hoje. Deverá ter-se 
consciência, todavia, que é possível que por vezes estar-se-á perante edificações 
consideravelmente antigas ou que recorram a técnicas construtivas também elas antigas.  
 
Como referência temporal decidimos reger-nos pelas tabelas cronológicas clássicas, 
inserindo as estações medievais num período que se inicia no séc. V, prolongando-se até 
ao séc. XIV-XV; o período moderno inicia-se no séc. XV e prolonga-se até ao séc. XVIII; 
e o período contemporâneo inicia-se em 1789, com a Revolução Francesa, prolongando-
se até aos nossos dias. 
 
Dentro do período contemporâneo optou-se por distinguir quatro conceitos distintos: 
Arqueologia rural e Etnografia; Arqueologia militar; Arqueologia industrial (constituída por 
fábricas ou outros meios de produção construídos no séc. XIX e na primeira metade do 
séc. XX);  infraestruturas civis (infraestruturas construídas por meios governamentais ou 
civis para usufruto da comunidade); e etnografia religiosa. 
 
Este amplo período temporal abarca, assim, diversos e distintos tipos de sítios 
inventariados durante os trabalhos de prospecção. Por vezes, o conceito de tipo de sítio 
foi abrangente para poder abarcar realidades similares, mas distintas técnica ou 
tipologicamente.  
 
Por exemplo, em casa de apoio designamos algumas construções que poderão servir 
também para o arrumo de alfaias agrícolas, pequenos casais constituídos por uma só 
habitação muito rústica e de pedra seca, ou mesmo casas de maiores dimensões e bom 
estado de preservação, sendo utilizadas actualmente para albergar gado ou alfaias 
agrícolas. 
 
A sua repartição espacial é naturalmente heterogénea, distribuindo-se pelas diferentes 
zonas do Projecto.  
 
No Contra-embalse de Pero Martins identificaram-se 32 estações; na barragem de Pero 
Martins 58 estações arqueológicas ou etnográficas; na barragem da ribeira de 
Massueime 36 estações; na barragem da Senhora de Monforte 82 estações e na 
barragem da ribeira das Cabras 27.  
 
Do ponto de vista geológico ou geomorfológico as estações deste período distribuem-se 
indiferentemente por todas as zonas da área prospectada. Surgem estações nas áreas 
mais encaixadas dos vales, nas áreas mais abertas, nos pequenos planaltos ou em cotas 
mais elevadas. Cada tipo de sítio corresponde a uma implantação específica, 
respondendo às necessidades e à finalidade a que este procura responder. 
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Na  categoria de Arqueologia rural e elementos etnográficos, a mais abundante em toda a 
área, inserem-se os seguintes tipos de sítio: abrigo, afiador, azenha, calçada, canal, casa 
de apoio, casa de apoio com cegonha, cerca, chafariz, fonte, fonte e termas, habitação, 
inscrição, lagar, moinho, núcleo de povoamento, passagem pedonal, pedreira, poço, 
pombal e quinta.  
 
Os moinhos de água constituem uma presença constante na zona, a maioria já 
desactivados e mesmo arruinados; todos os referenciados correspondem tipologicamente 
a moinhos de rodízio horizontal, modelo mais simples e de menor produtividade, 
correspondendo muitas vezes apenas às necessidades de uma casa ou conjunto de 
vizinhos. 

 
Os moinhos de rodízio horizontal 
inventariados na área do Alto Côa 
localizam-se nas margens do rio ou 
das ribeiras, muito próximo da água, e 
em apenas um caso foi detectado um 
moinho no interior do rio. Este moinho 
de rodízio horizontal corresponde à 
ficha 071 - Monforte 30 -, e acedia-se 
a ele através do açude existente no 
local. 
 

 
 
Durante os trabalhos de prospecção 
foram identificadas algumas calçadas 
junto dos moinhos, que serviriam de 
acesso aos mesmos. Estas calçadas 
localizam-se, geralmente, em partes 
abruptas e encaixadas do vale. São 
constituídas por pequenos blocos de 
pedra, dispostos regularmente entre 
os afloramentos graníticos, permitindo 
criar, deste modo, uma passagem 
mais regular ligando o fundo do vale 
aos caminhos principais. São visíveis nas fichas 023 - Monforte 10 -, ficha 076 -  
Monforte 33 - e ficha 156 - Monforte 59. 
 
Outro sinal deixado na paisagem envolvente pela actividade molineira são várias marcas 
gravadas ou esculpidas nos afloramentos próximos da casa de apoio ou do próprio 
moinho. Geralmente, são pequenos orifícios onde se atavam os burros. Também se 
encontram pias escavadas na rocha onde se colocavam os sacos de farinha ou a comida 
dos burros. Estas surgem na ficha 071 - Monforte 30, por exemplo. 
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Nas soleiras das portas dos moinhos surgem, frequentemente, marcas gravadas, de 
morfologia rectilínea, mais ou menos paralelas e de profundidades distintas. São as 
localmente chamadas “unhadas do diabo”, ou marcas de afiar.  
 
A crença popular deu-lhes o nome de “unhadas do diabo”, dizendo que este deixou as 
suas marcas no exterior do moinho, pois não conseguiu entrar para dentro dele. Estas 
marcas etnográficas surgem nas fichas 075 - Pero Martins 27, ficha 104 - Monforte 38, 
ficha 323 - Massueime 36, entre outras. 
 
Vários moinhos apresentam também, geralmente nos ombrais ou lintéis das portas ou em 
lajes usadas na sua construção, ou ainda em afloramentos no exterior, cruzes gravadas. 
Estas cruzes são geralmente simples, de braços rectilíneos, sendo menos frequente as 
cruzes compósitas, de pé e braços triangulares.  
 
A cronologia precisa dos moinhos levanta várias dúvidas, pois apesar de existirem 
referências de moinhos de rodízio horizontal desde períodos medievais, nomeadamente 
em documentos (mas não da zona), os moinhos encontrados não nos dão nenhuma 
prova segura de terem sido construídos em períodos tão recuados. Os vestígios de 
moinhos que ainda existem na área afectada foram construídos, na sua maioria, durante 
o séc. XX alguns no séc. XIX e casos excepcionais no séc. XVIII (a data mais antiga 
encontrada é de 1791).  
 
Através de vários relatos locais soubemos que a maior parte dos moinhos da zona foram 
desactivados e abandonados nos anos 60 e 70 do séc. XX. Com o advento das grandes 
unidades de panificação modernas, com maquinaria industrial, tornou-se dispensável a 
produção quase caseira dos moinhos de rodízio. Apenas alguns moinhos continuaram a 
moer até há pouco tempo, sendo muito reduzidos os exemplares encontrados que ainda 
praticam a actividade molineira.  
 
O açude é uma peça fundamental para o funcionamento dos moinhos de rodízio. 
Localiza-se na linha de água, a alguns metros a montante do moinho. O seu comprimento 
varia consoante a largura do rio ou ribeira, pois tem de atravessar por completo o seu 
leito de margem a margem.  
 
O açude consiste num grosso muro de pedras pesadas, cravadas em cunha, 
sobrepostas, com o gume da cunha no sentido da corrente, por forma que a pressão das 
águas contribua para as unir e apertar umas de encontro às outras. A altura dos açudes 
depende da profundidade do rio (Galvão, s.d.). 
 
A sua presença origina, por vezes, planos de água com bastante interesse visual, como 
sucede nesta área na zona de confluência da ribeira de Gaiteiros com o rio Côa, ou na 
área da ponte do Juízo, na ribeira de Massueime. 
 
Ainda relacionado com a actividade molineira, localizou-se uma pedreira na ribeira de 
Massueime (sítio n.º 242), que seria o local de extracção de blocos graníticos para o 
fabrico de mós.  
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Outra presença bastante comum no território é a das azenhas, apenas não detectadas na 
área do Contra-embalse, e cuja principal função era a de captar e elevar a água de poços 
e ribeiras, para armazenamento ou rega de terras de cultivo; correspondem a dois 
grandes tipos, ambos equipados com nora, a azenha de poço - nascente e a azenha de 
linha de água. 
 
As edificações tradicionais encontradas, isoladas ou formando pequenos núcleos, 
correspondem basicamente a pequenas quintas, casas de apoio à actividade agrícola ou 
pecuária e, como situações mais interessantes, a pequenos núcleos de povoamento, de 
que se encontraram dois casos: a antiga aldeia de Milheiro, o Milheiro Velho (ficha n.º 11, 
na área da albufeira de Pero Martins), completamente arruinada mas que ainda permite 
identificar nove habitações, sendo talvez uma das construções a antiga capela, e um 
outro aglomerado, na albufeira da Senhora de Monforte, ficha n.º 163, ainda não tão 
arruinada como a primeira, constituído por quatro habitações e um moinho. Todos estes 
edifícios foram construídos em pedra seca, com a matéria prima local. 
 
Em relação às quintas, também duas situações merecem maior atenção: a Quinta da 
Chinchela, ficha n.º 139, na área da albufeira de Pero Martins, com casa de habitação e 
mais três edifícios de apoio, e que contava ainda com uma azenha e um moinho, já 
desactivados, e a Quinta de Monforte, ficha n.º 214, com duas casas e vários anexos, um 
dos quais eventualmente terá sido um lagar, além de pombal e azenha junto ao rio Côa. 
Enquanto esta Quinta de Monforte se encontra já abandonada, a Quinta de Chinchela 
permanece como a única deste tipo de organização das actividades agrícolas com 
ocupação permanente, apesar das precárias condições que apresenta. 
 
Na área em estudo identificaram-se ainda várias fontes, poços e um chafariz. Uma destas 
fontes, a Fonte do Cabeço (sítio n.º 263, na área das infraestruturas de apoio à 
construção do Contra-embalse) está mesmo classificada como Imóvel de Interesse 
Público, dadas as suas características construtivas, com a abertura em arco de volta 
perfeita, encimado pelo brasão de Castelo Rodrigo; terá sido construída ainda no séc. 
XIV. 
 
Também interessante é o único chafariz inventariado, o Chafariz das Monas, sítio n.º 211, 
na área da ribeira das Cabras, de porte monumental, do tipo de fonte de espaldar, com 
tanque rectangular; a sua origem poderá remontar ao séc. XVII. 
 
A antiga vivência agrícola destas terras deixou ainda testemunhos nas ruínas de alguns 
lagares de azeite, ou em abrigos artificiais ou semi-artificiais, destinados, na maioria, a 
proteger pastores de condições atmosféricas particularmente adversas. 
 
Na categoria de Arqueologia Industrial enquadram-se apenas dois tipos de sítios: a antiga 
fábrica de pólvora e as minas. A fábrica localiza-se na ribeira das Cabras (ficha n.º 208), 
antiga construção de planta rectangular, construída em pedra seca, com reboco exterior, 
já parcialmente destruída. As minas, duas, seriam explorações de volfrâmio a céu aberto, 
de que restam as escombreiras; correspondem aos sítios n.º 70 (barragem de Pero 
Martins) e 77 (barragem da Senhora de Monforte). 
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O Castelo de Monforte de Riba Côa é a única estação inserida na categoria de 
Arqueologia Militar. Está inventariado com o n.º 315. 
 
Apesar de apenas apresentar hoje as fundações das muralhas, além de ruínas do que 
seria o seu povoado, é um local com forte importância histórica, pois o castelo terá sido 
construído em pleno período da Reconquista peninsular e desempenhado o seu papel 
militar até ao esbatimento da fronteira entre Portugal e Leão, com o Tratado de Alcanices, 
em 1297, que ditou a perda da sua importância guerreira e, consequentemente, o seu 
abandono e ruína. 
 
A categoria seguinte corresponde às Infraestruturas civis, onde se incluem os diques e a 
central eléctrica, a estação de caminho-de-ferro, muros e pontes. Englobam-se nesta 
categoria as infraestruturas e equipamentos promovidos pela administração ou pela 
sociedade civil, para uso das comunidades. 
 
De entre os elementos identificados nesta categoria, destaca-se a Ponte Velha, sítio 19, 
na área de Monforte, ponte gótica parcialmente destruída, de que subsistem três arcos na 
margem direita do Côa, enquanto na esquerda apenas resta o arranque do primeiro arco; 
esta ponte teria sido construída no séc. XV. 
 
Logo a seguir à Ponte Velha, na margem esquerda, inicia-se uma calçada que tem 
continuação até à cidade de Pinhel, e cujo percurso corresponde ao traçado previsto para 
os acessos à barragem da Senhora de Monforte; a calçada encontra-se genericamente 
em bom estado e está inventariada sob o n.º 293. 
 
Assinalem-se ainda as pequenas pontes dos sécs. XVIII - XIX sobre a ribeira das Cabras 
(ficha n.º 2 e 291), ainda integradas na rede viária local, em cantaria de granito, e as 
pontes já do séc. XX, estruturas civis já de grande dimensão, de que se destaca a 
chamada Ponte da União, sobre o rio Côa, ligando os concelhos de Pinhel e Figueira de 
Castelo Rodrigo, infraestrutura de grande significado local pelo que permite ordenar as 
ligações intra e inter-regionais, importância assinalada no local por uma inscrição que 
celebra a união e a vontade das populações locais. 
 
Inventariou-se, ainda, a antiga estação de caminho de ferro de Castelo Melhor (n.º 275), 
já desactivada e arruinada, assim como as antigas instalações de uma central eléctrica. 
 
Como Etnografia religiosa assinalam-se três tipos de sitio: alminhas, capelas e igreja.  
 
As capelas e a igreja encontram-se em áreas potencialmente afectadas pelos acessos às 
barragens. A Igreja Matriz de Vale de Madeira, de invocação de S. Sebastião, inscreve-se 
dentro do perímetro urbano da localidade, e corresponde à ficha n.º 299. É hoje a 
reconstrução de um templo original do séc. XV ou XVI, de que já pouco deve restar, 
embora se salientem ainda o portal principal, arco cruzeiro e torre sineira. 
 
As capelas são: da Senhora de Monforte (ficha 313), situada no alto de uma pequena 
colina sobranceira ao Côa, nas proximidades do Castelo de Monforte. Está em bom 
estado de conservação, ao culto, e aqui se celebra festa e romaria no 2º Domingo a 
seguir à Páscoa. 
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A capela de Santa Cruz ou da Misericórdia (ficha 262) e a capela de Santa Bárbara  
(ficha 273) situam-se, ambas, nos arrabaldes de Algodres, sendo de tipo muito 
semelhante, de planta quadrangular e nave única. A capela de Santa Bárbara tem, no 
telhado, colocado um marco geodésico. Estão ambas igualmente abertas ao culto 
regular. 
 
Foram encontradas ainda duas alminhas, a que correspondem os n.º 151 (barragem de 
Monforte) e n.º 297, na mesma área. 
 
Após o inventário feito, reorganizaram-se, para efeitos de apresentação e análise de 
impactes, as tipologias previamente estabelecidas para orientar as recolhas de campo. 
Assim, os elementos patrimoniais referenciados agrupam-se nas seguintes sete 
tipologias: 
 

§ Pré-História, como definida anteriormente; 

§ Arte Rupestre Pré-histórica, dada a particular importância deste tipo de 
património, e que contempla apenas as manifestações de arte rupestre 
identificadas como sendo deste período cronológico-cultural; 

§ Proto-História, como definida anteriormente; 

§ Arqueologia rural e elementos etnográficos (incluindo a Etnografia religiosa), 
grupo mais abundante e variado, englobando, de modo geral, as manifestações 
materiais de carácter tradicional e popular; 

§ Arqueologia Industrial, como definido anteriormente; 

§ Arqueologia Militar, como definido anteriormente; 

§ Infraestruturas civis, como definido anteriormente. 

 
Procurando organizar esta multidão de elementos patrimoniais tão variados, e de modo a 
preparar a análise de impactes, procedeu-se à avaliação do valor patrimonial de cada 
um, conforme os critérios apresentados na descrição da ficha de inventário.  
 
Do cruzamento dos critérios de potencial científico, potencial monumental, raridade e 
estado de conservação, resultaram sete categorias hierárquicas, destinadas a identificar 
com mais rigor quais os elementos do património que se apresentam como estruturantes 
do valor patrimonial da região: valor patrimonial nulo, reduzido, suficiente, médio, 
elevado, muito elevado e excepcional. 
 
Foram identificados 15 elementos considerados de valor elevado, 10 muito elevado e  
8 de categoria excepcional. 
 
De valor elevado consideram-se os seguintes elementos: 11, 14, 42, 53, 80, 84, 123, 151, 
157, 163, 177, 211, 236, 273 e 313. 
 
De valor muito elevado consideram-se: 86, 97, 115, 121, 231, 262, 263, 293, 299 e 315. 
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De valor excepcional consideram-se: 98 (gravura rupestre da Moreirola), 114 (gravura 
rupestre da Faia 1), 116 (gravura rupestre da Faia 3), 118 (gravura rupestre da Faia 5), 
119 (gravura rupestre da Faia 6), 120 (gravura rupestre da Faia 7), 189 (gravura rupestre 
da Faia 9) e 309 (castro de Cidadelhe). 
 
Tipologicamente, os elementos de valor elevado são 14 de Arqueologia rural e elementos 
etnográficos e 1 de Pré-História, os de valor muito elevado repartem-se entre Arte 
Rupestre (4), Arqueologia rural (4), Arqueologia militar (1) e Infraestruturas civis (1). 
 
Espacialmente, pelos vários componentes do Projecto de Aproveitamento Hidroeléctrico 
do Alto Côa, repartem-se do seguinte modo: os de valor elevado pela Senhora de 
Monforte (6), Pero Martins (3), Contra-embalse (2), Massueime (2) e Cabras (2); os de 
valor muito elevado pelo Contra-embalse (5), pela Senhora de Monforte (3), Pero Martins 
(1) e Massueime (1); e os de valor excepcional pelo Contra-embalse (6) e Pero  
Martins (2). 
 
 
 
 
8.3 Limitações e Condicionantes ao Trabalho Desenvolvido 

A própria metodologia seguida para os trabalhos de prospecção implica, 
necessariamente, que não se possa assumir como concluído exaustivamente o 
levantamento patrimonial da região, pois em primeiro lugar grande parte da área foi 
sujeita a procedimentos de prospecção selectiva, e este tipo de prospecção implica, nos 
resultados finais, um elemento condicionante, já que, por vezes, há uma tendência para 
reconhecer mais facilmente os elementos de natureza mais visível, monumental e/ou de 
maior porte, em relação aos que apresentam um grau de visibilidade mais baixo ou um 
maior esforço de reconhecimento. 
 
Em segundo lugar, apenas se procedeu a trabalho de prospecção arqueológica, o que 
impõe grandes restrições à verificação dos contextos de muitos achados, pois não é 
possível proceder a operações de sondagem ou remoção de terras; tal dificulta a correcta 
atribuição de períodos crono-culturais, muito mais fiável quando se dispõe de dados de 
contexto ou associados aos elementos em causa, e obtidos a partir de trabalhos de 
escavação. 
 
Por último, os trabalhos de prospecção encontram-se sempre limitados por agentes 
externos, por vezes não controláveis do ponto de vista arqueológico. Todos eles actuam, 
de uma ou de outra forma, contribuindo para uma redução no reconhecimento dos 
vestígios arqueológicos, que são mais significativos no caso da prospecção selectiva 
quando comparada com a prospecção intensiva. 
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Atendendo à inserção dos vários tipos de elementos patrimoniais em diferentes grupos 
temáticos, apontam-se as seguintes considerações: 
 

§ O património construído é o grupo que apresenta uma maior facilidade no 
reconhecimento, já que pela sua dimensão destaca-se do seu meio envolvente.  
 
Os condicionantes que podem limitar o seu reconhecimento são dois: a 
existência de uma vegetação densa em seu redor e um estado de conservação 
muito deficiente, sendo assim muito difícil reconhecer a morfologia original da 
estrutura; 
 
 

§ as estações de ar livre são um grupo temático que apresenta, por vezes, 
bastantes dificuldades no seu reconhecimento. Os condicionantes principais 
são dois: a escassa ou nula presença de materiais arqueológicos à superfície, e 
a existência de cobertura vegetal que poderá encobrir os materiais.  
 
Deve referir-se que, durante a realização dos trabalhos aqui apresentados, para 
além das citadas problemáticas, os solos objecto de trabalhos agrícolas não 
apresentavam as características mais adequadas para a identificação de 
estações de ar livre, já que os solos se encontravam por lavrar e a quase total 
ausência de chuvas impediu a “lavagem” de possíveis materiais depositados à 
superfície; 
 
 

§ Para a arte rupestre, o condicionamento maior terão sido as diferentes 
condições de luminosidade. Durante os trabalhos de prospecção diurna 
aproveitou-se sempre as condições de iluminação natural, cuja qualidade 
dependia da hora, da quantidade de luz existente e, ainda, da disposição dos 
painéis em relação à posição do Sol. Estes elementos afectam especialmente a 
observação das gravuras filiformes, onde é necessário que se conjuguem, em 
situação favorável, aqueles três elementos.  
 
Por outro lado, para as pinturas a quantidade de luz é importante, 
especialmente para aquelas em que o estado de conservação é deficiente. 
Também se deve ter em conta que, pelo tipo de autorização de trabalhos 
arqueológicos concedido, não foi permitido limpar algumas rochas cobertas por 
líquenes e que apresentavam linhas gravadas; estas rochas foram 
documentadas, porém não se conseguiu um conhecimento aprofundado das 
mesmas. 
 
 

§ Para o aproveitamento de abrigos naturais com fins etnográficos, em muitos 
dos casos foi difícil o seu reconhecimento como locais de refúgio. 
Arqueologicamente são documentáveis quando se reconhece algum elemento 
material que evidencia a sua utilização ou a existência de algum elemento 
construtivo (principalmente, pequenos muros). 
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8.4 Enquadramento Legislativo e Regulamentar 

As intervenções sobre o património cultural são, actualmente, regidas pela Lei  
n.º 107/2001 de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de 
protecção e valorização do património cultural. 
 
Esta Lei de Bases veio substituir a anterior Lei n.º 13/85, e embora aguarde 
desenvolvimentos legislativos em muitos dos seus aspectos é, para todos os efeitos, o 
diploma enquadrador destas actividades. No que a este estudo mais directamente 
respeita, salientem-se os seus artigos 40º, sobre os impactes de grandes projectos e 
obras sobre os elementos do património cultural, 52º, sobre as acções incidentes nas 
áreas envolventes e no contexto dos elementos do património, e capítulo II, que trata do 
regime específico do património arqueológico. 
 
O Decreto-Lei n.º 50/99 de 16 de Fevereiro institui formalmente o Parque Arqueológico 
do Vale do Côa, criando um regime especial de ordenamento do território, ainda que 
apenas na área abrangida pelo PAVC. 
 
Outros documentos legais e regulamentares que necessariamente devem ser levados em 
conta são as Leis Orgânicas dos Institutos Português de Arqueologia,  
Decreto-Lei n.º 117/97 de 14 de Maio, (entidade que tutela directamente o património 
arqueológico e que é responsável pelas autorizações de trabalhos arqueológicos) e 
Português do Património Arquitectónico, Decreto-Lei n.º 120/97 de 16 de Maio, (entidade 
responsável pela classificação dos bens patrimoniais imóveis). O Regulamento de 
Trabalhos Arqueológicos está definido pelo Decreto-Lei n.º 270/99 de 15 de Julho. 
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9. PAISAGEM 

9.1 Introdução 

Considerando que o estudo em causa tem como objectivo não apenas o Estudo de 
Impacte Ambiental do Empreendimento Hidroeléctrico do Alto Côa, mas também 
proceder à comparação entre este empreendimento e o Empreendimento Hidroeléctrico 
do Baixo Sabor, seguiu-se, para a área objecto de estudo, a metodologia de análise 
utilizada na caracterização da situação de referência do Empreendimento Hidroeléctrico 
do Baixo Sabor introduzindo as alterações necessárias à especificidade da zona.  
 
Assim, para detectar e salientar os aspectos paisagísticos mais relevantes da área 
previsivelmente afectada pelo Empreendimento Hidroeléctrico do Alto Côa bem como a 
que sob o aspecto visual ficará sob a sua influência (considerando áreas de influência 
visual, aquelas que ficam delimitadas pelas linhas de cumeada mais próximas do vale 
principal e também as áreas até às linhas de cumeada que delimitam as encostas dos 
empreendimentos complementares, que se localizam em vales tributários do Côa), 
procedeu-se à sua análise e caracterização com base nas Cartas Militares de Portugal - 
I.G.E. - (à escala 1: 25 000 e suporte informático de Altimetria de Hidrografia), na 
Fotografia Aérea, - (escala aproximada 1: 15 000), e no reconhecimento do local.  
 
Analisaram-se os aspectos relativos ao relevo, ocupação do solo, vegetação e elementos 
construídos, considerados mais importantes para a compreensão da paisagem. 
Procedeu-se ao estudo dos elementos condicionantes da visualização da paisagem, de 
forma a fundamentar a definição de unidades de paisagem, do seu valor cénico e 
qualidade visual, bem como a determinação da sua vulnerabilidade e capacidade de 
absorção face às alterações decorrentes da construção e exploração do Empreendimento 
e, assim, permitir a identificação e avaliação dos impactes visuais previsíveis e 
respectivas medidas minimizadoras, ou de compensação, aplicáveis. 
 
 
 
 
9.2 Relevo 

9.2.1 Festos e Talvegues 

O rio Côa, afluente da margem direita do rio Douro com maior dimensão no território 
português, apresenta, no troço inicial da área em estudo, um desenvolvimento de 
Sudeste para Noroeste, inflectindo para Poente junto à Sr.ª de Monforte e, cerca de 6 km 
para montante (entre Bugalhal e Azevo) o seu curso, até à foz, corre em direcção a 
Norte. 
 
Com base no Índice Hidrográfico (7) e na cartografia elaborada (Carta 10 – Síntese do 
Relevo) verifica-se que, na área em análise, os principais afluentes do rio Côa pertencem 
à sua margem esquerda e são, de montante para jusante, as seguintes linhas de água 
(Quadro III.1.56): 

                                                 
(7) – MHOP. - DGRAH 1981. Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de Água de Portugal. 
Lisboa. 
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Quadro III. 1. 56 – Características Físicas dos Principais Afluentes da Margem Esquerda do 
Rio Côa 

 
Classificação 

decimal 
Nome do curso de  

água 
Área da bacia 

hidrográfica (km2) 
Comprimento do 

curso de água (km) 

 201-77-05 Ribeira dos Piscos  116,4 18,8 

201-77-11 Ribeira de Massueime 524,0 61,8 

201-77-15 Ribeira das Cabras  407,7 55,0 

201-77-21 Ribeira de Gaiteiros  71,3 11,0 

 
 
O troço da ribeira dos Piscos, que corre na área em estudo, desenvolve-se de Sudoeste 
para Nordeste. 
 
A ribeira de Massueime tem grande parte do seu leito incluído na área em estudo e corre 
sensivelmente de Su-Sudoeste para Nor-Nordeste. Os principais afluentes desta linha de 
água são, na margem esquerda, as ribeiras de Ramila ou Marialva, da Coriscada e de 
Cótimos e na margem direita a ribeira do Porquinho. Os afluentes da sua margem 
esquerda correm predominantemente de Sudoeste para Nordeste, embora parte do troço 
da ribeira de Ramila se desenvolva de poente para nascente, enquanto o afluente da 
margem direita da ribeira de Massueime tenha o seu curso sensivelmente de Sul para 
Norte. 
 
À ribeira das Cabras, que será represada ligeiramente a Sudeste de Pinhel, afluem, na 
área em estudo, à sua margem esquerda três linhas de água sendo a mais importante a 
ribeira da Pega. Os afluentes da ribeira das Cabras correm de Sul para Norte e a linha de 
água principal de Sudeste para Noroeste, inflectindo para Norte ligeiramente a montante 
da foz da ribeira da Pega. 
 
A ribeira de Gaiteiros desenvolve-se de Su-Sudeste para Nor-Noroeste e tem como único 
afluente digno de nota a ribeira de Valverde, linha de água da sua margem esquerda que 
corre de Sul para Norte. 
 
Na margem direita destacam-se pela sua maior dimensão os seguintes afluentes  
(Quadro III.1.57): 
 
 

Quadro III. 1. 57 – Características Físicas dos Principais Afluentes da Margem Direita do Rio 
Côa 

 
Classificação 

decimal 
Nome do curso de  

água 
Área da bacia 

hidrográfica (km2) 
Comprimento do 

curso de água (km) 

201-77-02 Ribeira da Ribeirinha 57,0 20,3 

201-77-20 Ribeira do Avelal 64,2 19,0 
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A ribeira da Ribeirinha corre no seu troço inicial de Nascente para poente inflectindo 
depois para Norte – direcção maioritária do seu curso – até próximo de Almendra, 
correndo depois para Noroeste e na proximidade da foz com o rio Côa o seu curso  
torna-se mais sinuoso e com um desenvolvimento para Oeste-Sudoeste. 
 
A ribeira do Avelal corre inicialmente de Sudeste para Noroeste inflectindo próximo da 
povoação de Vilar Torpim para Oeste. A partir daí a linha de água apresenta um percurso 
bastante meandrizado e a cerca de 3 – 4 quilómetros toma a direcção Sul. 
 
Os seus afluentes mais importantes, embora com reduzida dimensão (comprimento 
variando entre os 5 e 8 km), pertencem à margem direita, correm predominantemente de 
Nordeste para Sudoeste, têm apenas parte do seu curso incluído na área em estudo e 
são de montante para jusante as ribeiras do Pontão, do Cordeiro e do Colmeal. 
 
As cumeadas presentes, são no geral bem definidas, constituindo, a par dos tergos e 
encostas, limites visuais muito fortes e salientes para quem se localiza na zona de vale. A 
nível global, de percepção da paisagem, destaca-se pela sua maior presença, devido à 
maior altitude em que se desenvolve, a cumeada que a Norte delimita a bacia 
hidrográfica da ribeira do Avelal. 
 
 
 
9.2.2 Altimetria 

A demarcação de escalões hipsométricos de 100 metros de amplitude permite evidenciar 
algumas das características da morfologia local (Carta 10). 
 
Com base na cartografia elaborada é possível observar a acentuada variação de altitude 
(cerca de 200 metros num espaço relativamente curto) entre o leito do rio Côa e das suas 
linhas de água tributárias e as encostas que delimitam o vale principal e os vales 
secundários, o que se materializa num encaixe bastante acentuado na generalidade das 
zonas de vale. 
 
Verifica-se que, na zona em análise, o aumento de cotas se processa em dois sentidos: 
 

- Ao longo do vale do Côa, variando as cotas, de forma gradual e de jusante para 
montante, entre valores próximos dos 100 metros até valores compreendidos 
entre os 500/600 metros; 
 

- Da zona de vale para as cumeadas que o acompanham quase paralelamente. 
Neste sentido a variação de cotas processa-se de forma mais brusca, atingindo-
se a cota máxima (900 metros) na cumeada que delimita a Norte a bacia 
hidrográfica da ribeira do Avelal. 

 
 
Analisando um pouco mais detalhadamente as zonas para as quais estão previstos os 
principais represamentos (Albufeiras da Sr.ª de Monforte e de Pero Martins e também o 
contra-embalse de Pero Martins) verificam-se as seguintes situações: 
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Ø Albufeira da Sr.ª de Monforte. 
 

• O leito do rio Côa desenvolve-se aproximadamente entre os 400 metros (zona 
do futuro paredão) e os 460 metros (na zona montante do regolfo) e as 
encostas de ambas as margens sobem de forma rápida para a cota 650 e a 
partir daí de forma mais gradual até ao escalão que compreende os valores 
entre os 700/750 metros. 
 
Na zona de confluência da ribeira de Gaiteiros com o rio Côa e ligeiramente a 
montante deste “centro de encontro” o vale apresenta-se um pouco mais 
espraiado. 

 
 
Ø Albufeira de Pero Martins 
 

• O leito do rio Côa apresenta uma variação aproximadamente de 100 metros 
entre a zona prevista para o seu represamento (cota próxima dos 250 metros) e 
a zona até onde se estenderá o regolfo desta albufeira (cota rondando os  
350 metros). 
 
Neste troço do rio o vale apresenta, de montante para jusante, três situações 
distintas: 

 
- Uma zona mais aberta, que se estende até um pouco mais a Norte da foz 

da ribeira das Cabras, apresentando o vale do rio Côa um perfil transversal 
assimétrico, com a encosta da margem esquerda de inclinação mais 
acentuada que a da margem direita e variação rápida de cotas até ao valor 
dos 500/550 metros; 

 
 

• Duas zonas de grande encaixe: 
 

- Uma que se estende até ligeiramente para Norte da foz da ribeira do 
Cardal e em que o leito do rio Côa corre a cotas próximas dos 300 metros 
e as cotas das margens sobem rapidamente para valores que atingem os 
550/600 metros; 
 

- Outra até ao local do paredão previsto, em que a variação de cotas se 
situa entre os 250 metros na zona do talvegue e os 400 metros na zona 
mais inclinada das encostas que continuam a subir de altitude, embora de 
modo mais gradual, até aos 500/550 metros. 

 
 
Ø Contra-embalse de Pero Martins 
 

• Neste troço do rio Côa verifica-se uma variação da ordem dos 250 metros entre 
o leito do rio (cotas que rondam os 200 metros) e as encostas que constituem 
os limites visuais próximos da zona de vale (cotas entre os 400/450 metros). 
Este escalão hipsométrico, embora com um valor um pouco abaixo da linha de 
cumeada, corresponde ao limite superior da zona mais encaixada do vale. 
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9.2.3 Declives 

Para melhor caracterizar, a morfologia e tipos de relevo existentes, procedeu-se à 
determinação de declives na área em estudo tendo-se definido as seguintes classes: 
 
 

0 a 5%   Zonas planas; 

5 a 15%   Zonas de declive suave a moderado; 

15 a 25%   Zonas de declive moderado a acentuado; 

> 25%   Zonas de declive acentuado. 
 
 
Por questões de ordem gráfica cartografaram-se apenas duas classes – 0 a 5% e > 25% 
(Carta 10). 
 
Da análise da cartografia elaborada constata-se que, no referente ao relevo, a área em 
estudo apresenta um contraste bastante acentuado de situações: 
 

- Vales bastante encaixados apresentando as zonas de encosta que os delimitam 
declives predominantemente superiores a 25%; 

 
- Zona de relevo bastante acidentado, que se desenvolve para Norte da foz da 

ribeira de Massueime até ao vale do rio Douro, e que apresenta declives com 
inclinação dominante superior a 25%; 

 
- Zona de relevo vigoroso – declives entre 15 e 25% ocorrendo grandes áreas 

com inclinações superiores a 25% – correspondendo à serra da Marofa; 
 
- Zonas de relevo moderado (5 a 15%) a partir do terço médio das encostas que 

delimitam os vales mais encaixados, que na aproximação às zonas de cumeada 
se vão esbatendo e tornando cada vez mais planas (declives inferiores a 5%) 
dando origem a zonas planálticas. 

 
 
 
 
9.3 Análise Visual 

9.3.1 Identificação das Unidades de Paisagem 

A área em estudo desenvolve-se aproximadamente entre Almeida e Pinhel a Sul e 
Almendra, Castelo Melhor e o vale do Douro (na zona de confluência da ribeira de Aguiar 
com o rio Douro) a Norte.  
 
Este empreendimento ocupa fundamentalmente uma extensa área granítica, apenas o 
“túnel de ataque” que se desenvolve a Este de Almendra e se prolonga para Norte até à 
foz da ribeira de Aguiar, no rio Douro, se faz numa zona de xistos. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 

Setembro de 2002 

III - 318

 
Pode considerar-se a existência de duas grandes unidades de paisagem na área em 
estudo: a vasta região granítica de relevo planáltico que se estende de Almeida – Pinhel 
a Almendra e uma unidade de menor dimensão, fundamentalmente a Norte de Almendra, 
de relevo fortemente ondulado e que se desenvolve sobre substrato geológico de xisto. 
 
Na região do planalto granítico merece particular destaque uma sub-unidade com grande 
desenvolvimento longitudinal, forte encaixe e muito contrastante com a envolvente 
planáltica que é o vale do rio Côa. Merece ainda referência uma outra sub-unidade que, 
embora com carácter mais pontual, não deixa de ser marcante e se destaca também da 
envolvente com bastante força. Trata-se do relevo residual de tipo crista quartzítica 
designado por Serra de Marofa. 
 
 
 
9.3.1.1 Área do regolfo 

A grande variedade de situações que caracterizam os vários troços do vale do Côa fez 
com que este por si só fosse considerado uma grande unidade subdividida em várias 
outras que passamos a descrever e caracterizar. 
 
Analisando com maior detalhe o vale do rio Côa, é possível, diferenciar seis sub-unidades 
de paisagem (Carta 11 – Análise Visual da Paisagem) que apresentam características 
visuais distintas, resultantes de entre outros aspectos da relação profundidade / largura 
do Vale, do desenvolvimento do seu traçado ser mais rectilíneo ou meandrizado, do tipo 
de uso do solo e da presença mais ou menos acentuada da actividade humana. Cinco 
destas unidades localizam-se nos troços superior e médio do rio, em substracto geológico 
de granito e a sexta unidade, no troço inferior, já se encontra assente em substracto de 
xisto, já em afinidade com o vale do Douro. 
 
Assim, de jusante para montante podemos definir no Vale do Côa os seguintes troços 
(FIG. III.1.68): 
 
 
a)  Unidade de Almeida – Termas da Fonte Santa (Troço 1) 
 
A primeira unidade dos granitos, designada na cartografia por troço 1, encontra-se na 
zona mais a montante, na área de influência de Almeida, a cerca de 2 km a Oeste deste 
aglomerado. 
 
Aqui o rio corre de Sudeste para Noroeste, com relativo encaixe, numa zona planáltica de 
considerável extensão e aridez em que predomina a cerealicultura extensiva, os pousios 
abandonados aproveitados pela pastorícia, o olival velho, por vezes abandonado, em 
terrenos que circundam os poucos e pequenos aglomerados habitacionais existentes na 
zona. 
 
Alguns destes pequenos olivais encontram-se em tapadas ou cercas muradas com muros 
de pedra seca, de granito, muito abundante na zona, quer em grandes afloramentos 
rochosos quer em pedregosidade abundante à superfície do solo. 
 



  
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume III – Caracterização da Situação Actual do Ambiente 
Setembro de 2002 

III - 319

 
FIG. III. 1. 68 – Troços de Análise Visual 

Vale de Massueime

Troço 5 

Troço 6 
Vale da Rib.ª de Aguiar 

Serra da Marofa 

Troço 2 

Troço 1 

Vale de Gaiteiros  

Troço 3 

Vale Rib.ª das Cabras  

Troço 4 

Na simulação do modelo digital do terreno da área em estudo é possível evidenciar o encaixe do Vale do Côa bem como das suas linhas de água tributárias, a Serra da Marofa 
e as Zonas Planálticas. 
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Existe alguma exploração de inertes nesta unidade e também uma pequena estância 
termal – termas da Fonte Santa – junto ao rio Côa, dotada de algumas construções, que 
apesar de relativamente recentes e ainda em bom estado, revelam um certo grau de 
abandono, possivelmente pela baixa frequência ou talvez mesmo inexistência de utentes 
que possibilitem a sua viabilidade e manutenção. Verifica-se em algumas zonas a 
devastação do coberto vegetal pelos incêndios. 
 
A zona baixa do vale caracteriza-se pela presença forte do rio que corre sobre um leito e 
margens rochosos inibidores da presença de vegetação ribeirinha significativa que aqui 
se apresenta verdadeiramente incipiente, apenas pontuando a zona de praia - termas. 
 
Junto às termas encontra-se uma mancha de areal que faculta uma pequena praia fluvial 
cujo provável aproveitamento por um número razoável de utentes, na época estival, é 
revelado pela presença de numerosos lixos e dejectos abandonados um pouco por todo o 
lado nas áreas de envolvência e de acesso às termas e à praia. 
 
 
b)  Unidade de Vale de Madeira – Cinco Vilas – Vale de Gaiteiros (Troço 2) 
 
Nesta segunda unidade dos granitos – troço 2 – o vale subdivide-se em três orientações 
distintas, começando por prolongar a orientação que trazia da unidade anterior, depois 
inflectindo, passa a correr praticamente no sentido Este – Oeste e depois voltando a um 
curso orientado de Sudeste para Noroeste. Mantendo-se a envolvente planáltica ao vale 
este perde encaixe em alguns troços alargando-se em pequenas zonas de várzea com 
aproveitamento agro-pastoril, nomeadamente na zona de confluência da ribeira de 
Gaiteiros. Existem nesta unidade alguns açudes e também alguns pequenos 
aproveitamentos hidroeléctricos que terão funcionado num passado relativamente 
recente. 
 
A paisagem desta unidade revela maior interesse e diversidade, tanto em termos naturais 
como pela humanização. Por um lado, presença de planos de água de maior dimensão, 
não só pelo facto do leito se alargar como pela construção dos açudes, envolvidos por 
vegetação ribeirinha e marginal estratificada e com presença significativa de exemplares 
arbóreos.  
 
Existe ainda um troço relativamente curto mas de grande beleza que lhe é dada pelo 
encaixe entre margens escarpadas e rochosas, como verdadeiras falésias que é possível 
percorrer a pé pela existência dos trilhos traçados ao longo delas pelos pastores e 
respectivos rebanhos; nestas situações o contacto com a natureza é pleno e 
verdadeiramente deslumbrante. Não fosse a presença de construções relacionadas com 
o antigo aproveitamento hidroeléctrico visíveis a partir de alguns troços do trilho e  
dir-se-ia estarmos em presença de paisagem natural onde o homem apenas exercia 
actividades de recolecção (caça, pesca, apanha de frutos, bagas, lenha, etc.) e uma 
pastorícia de carácter bastante primitivo e rudimentar. 
 
Há que referir que esta sub-unidade de notáveis qualidades visuais, paisagísticas e 
ecológicas diz respeito apenas a um pequeno troço do vale que não excede 5 km.  
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A maior parte das encostas que ladeiam este vale, particularmente na zona de junção da 
ribeira de Gaiteiros, que corresponde à área de influência do aglomerado populacional de 
Vale de Madeira, encontram-se compartimentadas com muros de pedra seca, em 
pequenas tapadas cobertas de olival e também algumas outras árvores de fruto e com 
uma densa, sinuosa e íngreme rede de caminhos rurais que estabelece a ligação entre a 
aldeia, as tapadas e a zona baixa do vale, possibilitando o acesso ao rio Côa. 
 
É ainda de considerar a existência de aproveitamento recreativo do rio em termos de 
pesca desportiva na área de influência da aldeia de Cinco Vilas. 
 
 
 
c)  Unidade de Nossa Senhora de Monforte – Bugalhal Velho (Troço 3) 
 
Nesta unidade – troço 3 – o rio Côa corre no sentido Este – Oeste, em vale mais aberto 
do que nos dois troços anteriores e é desfrutável quer ao longo da estrada nacional que 
liga a Pinhel quer da zona envolvente à capela da Sr.ª de Monforte.  
 
O leito apresenta uma largura considerável e é ladeado em ambas as margens por uma 
mata ribeirinha bem constituída e de grande continuidade que reforça e dá maior ênfase 
à presença do rio o relevo das encostas, de ondulado moderado, faz a transição gradual 
do vale para o planalto. 
 
O vale marca uma presença verde e quase luxuriante por contraste com a grande aridez 
que marca a generalidade destes planaltos da Beira interior. A presença de zonas de 
várzea com bons solos e alguma área permitem a existência de algumas explorações 
agrícolas – quintas - cujos assentos de lavoura apresentam um conjunto de construções 
de dimensão bastante maior do que é comum na região.  
 
As encostas, particularmente as da margem direita, expostas a Sul estão ocupadas em 
grande parte por olivais alinhados mas de compasso bastante largo o que atesta serem 
olivais plantados, mas num passado que remonta já a algumas décadas atrás. 
 
Também nesta margem se encontram algumas instalações de pecuária intensiva  
que pela sua dimensão e estado de degradação são elementos com impacte visual 
negativo. 
 
As encostas da margem esquerda, expostas a Norte são mais agrestes e de menor 
aproveitamento agrícola, encontrando-se mesmo algumas manchas significativas de 
matos e incultos. 
 
A ermida de Nossa Senhora de Monforte, apesar de não ter grande valor em termos 
arquitectónicos, trata-se apenas de uma construção de arquitectura rural tradicional, que 
no entanto se localiza num ponto alto, dominante da paisagem do vale, e que apresenta 
uma área de terreiro envolvente à ermida que parece ser local de romaria das gentes da 
região pois está em bom estado de conservação e apresenta acesso por um caminho 
rural próprio e bem cuidado. 
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O antigo povoado do Bugalhal Velho não é hoje mais do que um pequeno conjunto de 
ruínas, pois os últimos habitantes do lugar já há muito que partiram. Actualmente é a 
pequena aldeia do Bugalhal Novo que alberga alguma população, havendo na 
envolvência desta uma pequena cintura de tapadas com olival, pomar, alguma vinha e 
cultural hortícolas e forrageiras, numa agricultura de subsistência.  
 
À medida que nos afastamos deste povoado e se caminha em direcção à aldeia antiga, 
hoje com apenas vestígios de ruínas, embora continuem a existir terrenos tapados, o 
abandono parece ser uma característica cada vez mais presente, encontrando-se muitos 
pousios abandonados e algumas zonas mesmo já cobertas por matos.  
 
O Bugalhal Velho, lugar que outrora terá sido escolhido mais pela sua posição dominante 
sobre o vale do Côa  do que pela presença de solos capazes de produzir alimentos para 
satisfazer as necessidades dos seus poucos habitantes, já que se encontra numa zona 
de grande presença de afloramentos rochosos e num cabeço rodeado de encostas 
declivosas, está hoje envolto por matos e incultos e com acessos impraticáveis, mesmo 
para veículos “todo-o-terreno”. 
 
Nesta unidade aflui ao Côa, na zona mais a jusante da margem esquerda, a ribeira das 
Cabras que nesta zona corre em leito encaixado. Na primeira parte do troço do Côa 
incluído nesta unidade desagua na sua margem direita a ribeira do Avelal que se 
apresenta com menor encaixe na zona de confluência apesar de ladeada de encostas 
com declives significativos, mas relativamente menos íngremes do que na generalidade 
desta unidade. 
 
 
 
d)  Unidade Azevo – Marofa (Troço 4) 
 
Trata-se de uma unidade pouco extensa – troço 4 – de vale muito encaixado, com 
orientação aproximadamente Sul – Norte, de substrato granítico mas de grande 
proximidade às cristas quartzíticas da serra da Marofa. 
 
A zona planáltica envolvente da aldeia de Azevo, na margem esquerda do Côa, encontra-
se bastante compartimentada com muros e aproveitada com uso agrícola de sequeiro. 
No terço superior da encosta, na transição do planalto para o vale existem mesmo 
algumas áreas armadas em socalcos. 
 
Quando o encaixe do rio se acentua e as encostas de solos muito pobres se tornam 
demasiado íngremes os matos, incultos, a pedregosidade e os afloramentos rochosos 
tornam-se a característica dominante da paisagem deste troço para o qual não existem 
praticamente acessos. 
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e)  Unidade de Cidadelhe (Troço 5) 
 
Esta vasta unidade planáltica – troço 5 – é fortemente entalhada pelo vale do rio Côa que 
corre no sentido Sul – Norte, entre encostas escarpadas e rochosas, de natureza 
predominantemente granítica, onde as escassas manchas de solo, cobertas de matos, 
são pastoreadas por cabras e também por ovelhas.  
 
Neste último caso, os pastores recorrem ao fogo para queima dos matos no final do 
verão a fim de que, com as primeiras chuvas desponte um estrato herbáceo abundante e 
favorável ao pastoreio de ovinos. Estes fogos, activados pela ocorrência de vento fogem 
muitas vezes ao controle e, localizados em áreas inacessíveis, ultrapassam em larga 
escala os limites territoriais desejados, devastando áreas muito mais vastas do que as 
efectivamente pretendidas. 
 
A ribeira de Massueime, tributária da margem esquerda do Côa, corre num vale 
praticamente paralelo ao vale do Côa e também com forte encaixe. Esta ribeira aflui ao 
Côa no limite Norte desta unidade na zona onde se faz a transição para os xistos.  
 
Cidadelhe é um pequeno aglomerado populacional na zona planáltica do interflúvio 
destes dois cursos de água. É no planalto que se desenvolve a agricultura que é fonte de 
subsistência da população local, em conjunto com a pastorícia a que acima se fez 
referência.  
 
Dada a inexistência de caminhos ao longo do rio, neste troço, a acessibilidade visual 
desta unidade sobre o vale é muito limitada, apenas podendo perceber-se a partir da 
ponte que atravessa o rio Côa, na estrada de acesso a Cidadelhe.  
 
 
 
f)  Unidade do troço inferior (Troço 6) 
 
Esta unidade localiza-se já no baixo Côa e portanto não é abrangida pelo aproveitamento 
hidroeléctrico previsto para o alto Côa. Toda ela se desenvolve em substrato geológico 
de natureza xistosa e numa zona de relevo fortemente ondulado, de transição para o vale 
do rio Douro onde o forte encaixe do vale do rio Côa é apenas mais um acidente que não 
se destaca tanto da paisagem envolvente como nos troços anteriores em que o entalhe 
do vale do Côa se faz sentir de forma muito significativa na vasta extensão planáltica que 
o envolve. 
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9.3.2 Quantificação do Valor Cénico da Paisagem 

Considerando que: 
 

- O valor paisagístico de um determinado espaço deve ser encarado como mais 
um recurso e, como tal, ser, em Estudos de Impacte Ambiental, quantificado e 
incluído como mais um parâmetro a ponderar no conjunto dos recursos 
biofísicos; 
 

- A quantificação do valor cénico de uma paisagem tem sempre um carácter mais 
ou menos subjectivo; 

 
analisaram-se e valoram-se desagregadamente alguns dos aspectos que caracterizam a 
paisagem bem como a maior facilidade da sua fruição visual, tentando dessa forma 
minimizar a subjectividade inerente a essa análise. 
 
Os parâmetros quantificados foram os seguintes: 
 

- Relevo; 

- Vegetação; 

- Aspectos geomorfológicos com interesse; 

- Características particulares do leito; 

- Valores culturais; 

- Actual Utilização recreativa do rio; 

- Visualização / acessibilidade física ao vale. 

 
Cada uma das componentes avaliadas, foi, por Unidade de Paisagem, quantificada com 
uma pontuação de 0 a 3 , conforme a sua presença fosse nula, reduzida, significativa ou 
abundante. Para o relevo a ponderação atribuída está relacionada com as características 
que nessa componente considerámos visualmente mais atraentes e que a seguir se faz 
referência. 
 
No parâmetro “Relevo” teve-se em consideração a inclinação das margens, a largura do 
fundo do vale e a relação entre a largura e a profundidade do vale - do topo à base da 
encosta que o delimita. Os valores mais elevados foram atribuídos às situações de relevo 
mais acentuado e às zonas de maior encaixe e profundidade. 
 
Na componente “Vegetação” considerou-se a presença de troços de galeria ripícola ao 
longo das margens das linhas de água, e nas encostas a existência de vegetação 
arbórea e arbustiva com maior interesse florístico. 
 
Para cada unidade de paisagem foram equacionados e ponderados os “Aspectos 
Geomorfológicos de Interesse ” como seja a presença de afloramentos rochosos no 
leito do rio, ínsuas, penhascos e morros isolados com maior presença visual. 
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No parâmetro “Aspectos Particulares do Leito” foram ponderadas as ocorrências que, 
quanto a nós, apresentam maior valor paisagístico, nomeadamente a presença de 
açudes, zonas com rápidos, os troços mais meandrizados e também aqueles em que o 
plano de água tem maior dimensão. 
 
Os “Valores Culturais” considerados foram os elementos construídos com interesse 
arquitectónico - em conjunto ou isoladamente -, as quintas e assentos tradicionais de 
lavoura, que constituem unidades com interesse visual e valor paisagístico, bem como 
algumas encostas terraceadas com muros de pedra seca. 
 
A “Utilização Recreativa do Rio” foi também considerada, dado que o uso de 
determinado espaço, quer em resultado das suas próprias características, quer por efeito 
da intervenção humana sobre ele, o torna potencialmente mais valioso e ainda pelo facto 
desses espaços terem sempre um valor simbólico para as populações que os utilizam. O 
facto de certos espaços serem mais procurados e utilizados para fins recreativos também 
os torna mais expostos e a sua contemplação mais frequente e mais divulgada. 
 
A maior ou menor facilidade de visualização de um troço de paisagem encontra-se 
sempre dependente de aspectos de ordem antrópica dado que está sempre relacionada 
com a presença humana, quer através de uma mais directa acessibilidade quer com a 
existência de povoações. Assim, o valor de uma paisagem é sempre acrescido se, sem 
se correr o risco de degradação através de sobrecarga de uso, poder ser usufruída por 
um número mais elevado de observadores. 
 
Neste sentido procurou identificar-se a extensão dos troços visíveis a partir das principais 
vias de comunicação, aglomerados e pontos notáveis da paisagem (centros de 
distribuição e centros de encontro) com fácil acesso, nas distintas unidades de paisagem. 
 
Com base na metodologia explicitada obtiveram-se os seguintes resultados  
(Quadro III.1.58): 
 
 

Quadro III. 1. 58 – Unidades de Paisagem no Vale do Rio Côa – Valoração 

 
Unidades de Paisagem no Vale do rio Côa Parâmetros 

Considerados Troço 1 Troço 2 Troço 3 Troço 4 Troço 5 Troço 6 

 Relevo 1 2 2 3 3 1 

Vegetação 1 1 2 0 0 0 

Aspectos Geomorfológicos  1 1 1 1 2 1 

Características do Leito 1 2 1 1 1 1 

Valores Culturais  1 1 1 0 0 1 

Utilidade Recreativa 1 1 1 0 0 0 

Visualização 1 1 3 0 1 0 

TOTAL 7 9 11 5 7 4 
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O valor cénico da paisagem foi ordenado em três escalões com os seguintes pesos: 
 
 

Ponderação Valor Cénico da Paisagem 

  0 a 5 Baixo 

6 a 10 Médio 

> 10 Elevado 

 
 
Da análise do Quadro III.1.57 constata-se a presença de apenas um troço com valor 
cénico elevado (Unidade de Nossa Senhora de Monforte – Bugalhal Velho - troço 3) e 
uma de valor próximo desse escalão Unidade de Vale de Madeira – Cinco Vilas – Vale de 
Gaiteiros (Troço 2). As restantes sub-unidades de paisagem apresentam baixo a médio 
valor cénico. 
 
De notar que à excepção do troço 3 todos os restantes troços do rio Côa são de difícil 
visualização sendo apenas o vale visualizado em situações pontuais. 
 
Para além do valor cénico da paisagem da área em estudo analisaram-se também outros 
dois aspectos de grande importância em Estudos de Impacte Ambiental; a 
vulnerabilidade e capacidade de absorção da paisagem. 
 
A vulnerabilidade de uma paisagem, também designada por fragilidade visual é um 
parâmetro que indica o grau de afectação de uma paisagem pela alteração / introdução 
de determinada acção exterior. A este conceito, opõe-se um outro designado por 
capacidade de absorção visual que corresponde à maior ou menor aptidão que uma 
paisagem possui para integrar determinadas alterações ou modificações sem diminuir 
significativamente as suas qualidades visuais (8) 
 
Os parâmetros usualmente considerados para a definição da capacidade de absorção 
visual e para a vulnerabilidade da paisagem são: 
 
Ø Forma / Morfologia, que corresponde ao aspecto exterior de uma paisagem, e 

cujas características dependem do tipo e forma de relevo (plano, declivoso, 
ondulado, de vale, de encosta, de colina, montanhoso, etc.) e da ocorrência de 
aspectos visualmente significativos (afloramentos rochosos, escarpas, gargantas, 
cristas, etc.); 
 
Dentro deste parâmetro as situações de maior diversidade de relevo apresentam 
maior capacidade de absorção visual e menor vulnerabilidade em oposição às 
zonas de relevo mais plano e maior dimensão, bem como às de inclinação mais 
acentuada que são mais sensíveis visualmente. Também as paisagens com maior 
grandiosidade de escala têm maior capacidade de absorção e menor 
vulnerabilidade. 

                                                 
(8) – Escribano Bombin, M. M. et al., 1991 - El Paisage.  M.O.P.T. ,Madrid 
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Ø Uso do Solo ou seja, o modo como as distintas formas de ocupação humana 

(áreas agrícolas, florestais, urbanas/industriais, etc.) se distribuem num 
determinado território. Neste item assume especial importância, de entre outros 
aspectos, a diversidade dos estratos em presença (árvores, arbustos, herbáceas), 
a sua distribuição e densidade, o contraste cromático, etc., bem como a presença 
de elementos do património construído ou "natural" e outros elementos 
estruturantes da paisagem rural (sebes, muros, socalcos, galerias ripícolas, etc.); 
 
Neste parâmetro considera-se que a maior capacidade de absorção visual e 
consequentemente a menor vulnerabilidade está relacionada com: 
 
§ maior densidade da vegetação; 
§ maior contraste cromático; 
§ maior dimensão/porte da vegetação; 
§ maior diversidade de estratos vegetais. 

 
 
Ø Visualização, que corresponde à maior ou menor facilidade com que uma 

paisagem é apreendida e está directamente relacionada com a acessibilidade e 
distribuição dos potenciais observadores, o tipo de relevo e de ocupação do solo 
(definidores da dimensão da bacia visual); 
 
Considera-se como de menor vulnerabilidade e maior capacidade de absorção 
paisagens com menor facilidade de acessos ou de pontos a partir dos quais seja 
possível a sua observação e também as que a amplitude e profundidade de vistas 
seja menor. 

 
 
Com base nos critérios anteriormente referidos considerou-se que a paisagem do vale do 
rio Côa, na área em análise, dadas as suas características de relevo muito dobrado, 
encaixe do vale, pouca diversidade de uso do solo e reduzida visualização, apresenta no 
geral uma capacidade de absorção média e uma média a baixa vulnerabilidade. 
 
Destacam-se, no entanto, como ligeiramente distintos os troços 3 e 5 para os quais se 
considerou uma vulnerabilidade média a elevada e uma capacidade de absorção média a 
baixa. Estes valores decorrem do facto do troço 3 (Unidade de Nossa Senhora de 
Monforte – Bugalhal Velho) apresentar a uma maior facilidade de visualização e do  
troço 5 (Unidade de Cidadelhe) corresponder a um trecho do rio que em termos de relevo 
talha de forma abrupta a zona planáltica de que resultam gargantas escarpadas de 
elevado valor pasisagístico. 
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10. SOCIOECONOMIA 

O presente capítulo corresponde à análise dos Factores Socioeconómicos no âmbito do 
Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa.  
 
Pretende-se apresentar um quadro de caracterização geral do território de implantação 
desse projecto e abordar especificamente, na óptica dos factores socioeconómicos, os 
aspectos mais relevantes para a posterior discussão dos potenciais impactes do 
empreendimento. Previamente a essa abordagem regional e local, será feito um ponto de 
enquadramento do Aproveitamento no contexto nacional. 
 
Embora se pretenda realizar uma análise global e integrada dos factores 
socioeconómicos, optou-se por destacar e aprofundar algumas temáticas que 
apresentam, em função do empreendimento em estudo e das características deste 
território, uma importância específica que justifica a sua abordagem em capítulos 
próprios: trata-se das componentes do ordenamento do território, economia agrária e 
turismo.  
 
 
 
 
10.1 O Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa no Contexto Nacional 

Uma pormenorizada abordagem do empreendimento é apresentada, naturalmente, no 
capítulo referente à Justificação do Projecto. 
 
No entanto, neste ponto de abordagem aos factores socioeconómicos do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Alto Côa, importa também referir sumariamente alguns dos seus 
aspectos gerais que se relacionam particularmente com este descritor, numa escala que 
ultrapassa a da análise das incidências territoriais específicas da concretização do 
empreendimento e que se situa no plano nacional, procurando, assim, fornecer um 
contexto mais alargado para a compreensão deste empreendimento. 
 
O desenvolvimento do projecto agora em análise corresponde ao cumprimento da 
decisão governamental de suspensão da barragem de Foz Côa e, posteriormente, de 
discutir comparativamente as alternativas de localização de uma nova barragem na bacia 
do rio Douro, esta do Alto Côa ou uma outra no Baixo Sabor. 
 
Estas localizações alternativas conferem aos respectivos aproveitamentos hidroeléctricos 
um valor estratégico nacional, como recurso energético e reserva de água. 
 
Assim, a concretização do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, que agora nos 
interessa, enquadra-se nas linhas gerais de orientação da política energética nacional, de 
onde se devem destacar o adequado aproveitamento dos recursos renováveis 
endógenos, a garantia da segurança de abastecimento energético e a minimização global 
dos impactes sobre o ambiente.  
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Tendo como base de referência uma análise da Rede Eléctrica Nacional - REN, SA, 
entidade concessionária da Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica e 
responsável pela gestão global do Sistema Eléctrico de Serviço Público e pela 
identificação das necessidades de novos centros produtores do SEP, a construção dos 
empreendimentos em estudo, e portanto do Aproveitamento do Alto Côa, permitirá um 
melhor aproveitamento energético e ambiental dos caudais afluentes à bacia do Côa, 
consubstanciado da seguinte forma, que aqui se resume e que se desenvolve no capítulo 
de Justificação do Projecto: 
 

-  Incremento da segurança do abastecimento energético, pela constituição de uma 
reserva estratégica de água que se pode constituir como importante instrumento 
de gestão da bacia nacional do rio Douro; 

 
-  Regularização de caudais no rio Douro, pelo acréscimo dos caudais a jusante, 

no Verão; 
 
-  Laminação dos caudais de ponta de cheia, sobretudo nas cheias mais 

frequentes, de pequena e média dimensão; 
  
-  Produção de electricidade, quer directamente pelo sistema agora em estudo 

quer pelos efeitos positivos sobre as barragens a jusante, na cascata do Douro; 
 
-  Contribuição significativa para a satisfação dos consumos de electricidade nos 

períodos de maior procura, pela possibilidade de acumulação de água nos 
períodos de fraco consumo eléctrico nacional e a respectiva produção de 
electricidade por via dessa água acumulada, nos períodos de consumo eléctrico 
mais elevado;  

 
-  Criação de uma reserva de emergência de água para produção de electricidade; 

os volumes de água contidos na reserva de emergência serão utilizados em 
períodos críticos de carência de caudais, assegurando a alimentação das 
centrais hidroeléctricas situadas a jusante no rio Douro. 

 
 
 
 
10.2 Metodologia Geral Para a Caracterização da Situação do Ambiente Afectado 

Neste capítulo será feito o enquadramento regional e a caracterização da área 
potencialmente afectada, procurando a definição dos aspectos mais significativos para 
posterior análise de impactes, a partir da caracterização da situação actual. 
 
A caracterização do território irá recorrer a diversas escalas de enquadramento, para 
melhor compreensão de alguns dos indicadores utilizados e das dinâmicas territoriais 
apercebidas, e para um ajustamento mais pertinente de alguns dos aspectos específicos 
relacionados com os elementos do empreendimento ao território onde efectivamente eles 
se concretizam.  
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Assim, para o enquadramento geral da área afectada a referência geográfica será, 
fundamentalmente, a definida pelas respectivas NUT III, de modo a evitar alguma 
distorção de leitura se fossem considerados os indicadores concelhios de per si, isolados 
dos contextos regionais de que fazem parte integrante, enquanto que a escala de 
concelho, de freguesia e, mesmo, dos locais concretos do empreendimento, serão mais 
pertinentes para a abordagem de ocorrências específicas ou para a clarificação de alguns 
dados sectoriais. 
 
A desagregação estatística sectorial não coincide, necessariamente, com o âmbito 
geográfico definido pelas NUT, pelo que nalgumas situações (regiões agrárias ou 
turísticas, por exemplo) se recorrerá ao seu âmbito territorial específico. 
 
Como já se referiu, serão tratados em capítulos próprios os aspectos relativos à 
economia agrária, ao turismo e ao ordenamento do território, ainda que aqui se mobilizem 
as principais referências com importância para o descritor dos factores socioeconómicos. 
 
A descrição e as análises apresentadas farão recurso, sobretudo, aos indicadores 
estatísticos disponíveis e às informações obtidas na sequência de vários contactos 
directos, formais e informais, com organismos públicos, com instituições locais e com a 
população. 
 
Através destes contactos (com autarquias, organismos centrais ou desconcentrados da 
Administração, organizações não-governamentais, agentes económicos, associações no 
âmbito da actividade social e cultural, elementos da população) procurou-se obter 
informação pertinente não apenas sobre a situação actual do território e as linhas do 
desenvolvimento previsível dessa situação, mas também para definir melhor algumas das 
variáveis mais significativas para esta abordagem concreta e para uma  
identificação (ainda que meramente indicativa) dos principais grupos de interesse 
potencialmente afectados pelo empreendimento e as linhas de formação das suas 
opiniões em relação a ele. 
 
Para além das câmaras municipais destes cinco concelhos (Almeida, Figueira de Castelo 
Rodrigo, Mêda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa), foram ainda formalmente contactadas as 
câmaras de Guarda, Sabugal e Trancoso, concelhos vizinhos dos primeiros, para 
obtenção de informações quanto aos níveis de equipamento e infraestruturação do 
território, projectos existentes de âmbito regional, etc. 
 
Outras entidades igualmente contactadas, quer solicitando-lhes informação quanto às 
respectivas áreas de interesse e actuação quer eventuais tomadas de posição que 
entendessem apresentar, relacionadas com o empreendimento, repartem-se por 
agências de desenvolvimento local (Pro-Raia, Associação Cultural de Vila Nova de Foz 
Côa), organismos da Administração (Direcção-Regional da Agricultura de Trás-os-Montes 
e da Beira Interior) e agentes económicos e associações empresariais mais 
representativos (Delegação da Casa do Douro, Quinta da Granja, Associação Comercial 
e Industrial de Foz Côa, Associação dos Criadores de Almeida, Cooperativa de 
Agricultores de Almeida, Associação dos Criadores de Figueira de Castelo Rodrigo, 
Associação dos Agricultores e Criadores de Gado de Pinhel, Cooperativa Agrícola dos 
Produtores do Distrito da Guarda, Adegas Cooperativas de Figueira de Castelo Rodrigo, 
Pinhel e Foz Côa, Cooperativas de Olivicultores de Vilar Torpim e de Almendra). 
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Foram ainda contactados, dada a importância da sua actuação na região e a especial 
ligação com o vale do Côa, o Parque Arqueológico do Vale do Côa e a empresa Águas 
do Zêzere e do Côa, S.A. 
 
 
 
 
10.3 Caracterização da Situação Actual 

10.3.1 Enquadramento Regional 

 
Introdução 

 
Este sub-capítulo tem como objectivo fundamental proceder à caracterização da situação 
actual do território em que se desenvolve o Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, 
procurando definir o contexto regional de inserção dos concelhos directamente afectados 
pelo empreendimento.  
 
Estes concelhos distribuem-se, em termos de NUT II, pela Região Centro (Almeida, 
Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel) e Região Norte (Vila Nova de Foz Côa), 
constituindo os primeiros, juntamente com Celorico da Beira, Guarda, Sabugal e 
Trancoso, a NUT III da Beira Interior Norte, e Vila Nova de Foz Côa, com Alijó, Armamar, 
Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da 
Beira, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da 
Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Flor e Vila Real, a 
NUT III do Douro; serão estas as bases territoriais de referência para o enquadramento 
regional da área em estudo. No entanto, apesar desta distribuição por diferentes 
unidades de referência territorial, os cinco concelhos onde se localiza o empreendimento 
integram-se todos no distrito da Guarda, pelo que também esta área territorial deverá ser 
considerada no enquadramento da análise dos efeitos do empreendimento. 
 
Embora os cinco concelhos em análise se repartam, como vimos, por diferentes regiões e 
sub-regiões, com Vila Nova de Foz Côa a integrar a região Norte e a sub-região do Douro 
enquanto os outros quatro se integram no Centro e Beira Interior Norte, pode assumir-se 
uma homogeneidade territorial e de comportamentos bastante evidente, nos aspectos 
que mais relevam para o presente estudo. 
 
A descrição do enquadramento regional permitirá, assim, esboçar um pano de fundo que 
contribua para a compreensão do modo como a área de influência do Aproveitamento é 
condicionada, e interage, em função das características gerais da região e das suas 
dinâmicas territoriais.  
 
Este aspecto deverá contribuir para aferir as limitações e potencialidades da zona que 
será afectada pelo empreendimento e que constitui o objecto central do presente estudo, 
bem como da influência geral que o próprio empreendimento, em função das suas 
características específicas, poderá vir a exercer sobre o território em que se localiza. 
 
Na FIG. III.1.69 apresenta-se a localização dos concelhos afectados, no âmbito das 
regiões NUT III em que se inserem. 
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FIG. III. 1. 69 – Enquadramento Administrativo 
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10.3.2 Caracterização Geográfica 

O conjunto destes cinco concelhos forma uma mancha contínua na margem esquerda do 
rio Douro, grosseiramente sobre um eixo Norte – Sul, dispondo-se ao longo das duas 
margens do rio Côa. 
 
Esta área localiza-se no interior norte de Portugal, já próximo da fronteira com Espanha, 
região que se caracteriza, no geral, por apresentar índices de desenvolvimento e de 
vitalidade demográfica e económica abaixo das médias nacionais.  
 
De facto, apesar da presença de alguns centros urbanos de efectiva importância como 
Vila Real, Lamego e Guarda, as regiões NUT III do Douro e da Beira Interior Norte têm, 
para a generalidade dos indicadores habitualmente considerados, valores inferiores aos 
de referência geral do país e, mesmo, das respectivas regiões que integram, 
respectivamente Norte e Centro. Acresce que os concelhos directamente afectados pela 
localização do empreendimento se situam, ainda, abaixo das médias das suas sub-
regiões. 
 
Estamos, portanto, perante um território deprimido, em franca regressão demográfica, 
isolado dos principais centros geradores de dinamismos territoriais, pouco 
infraestruturado e excêntrico em relação aos grandes eixos de comunicação.  
 
A importância social e económica da agricultura tradicional, base de apoio e de presença 
das populações durante décadas, foi-se perdendo sem ser substituída por outra área de 
desenvolvimento económico, embora as culturas da vinha e da oliveira ainda 
permaneçam como geradoras de riqueza e de ligação à terra. 
 
A valorização recente de outras dimensões socioeconómicas com importância em 
processos de desenvolvimento, como os valores patrimoniais, a qualidade ambiental, o 
turismo, etc., de que as gravuras rupestres do Vale do Côa são exemplo maior, 
apresenta-se como um potencial factor de reequilibro regional, mas os seus efeitos 
tardam em fazer-se sentir e está ainda por se verificar a sua sustentabilidade a longo 
prazo. 
 
A área potencialmente afectada de forma directa pelo empreendimento, no seu sistema 
de barragens e derivações hidráulicas, considerando as diversas alternativas, inicia-se, 
de montante para jusante do Côa (sensivelmente de Sul para Norte), perto do limite Norte 
do concelho de Almeida, onde chega a parte final do regolfo da Senhora de Monforte, 
barragem localizada a Nordeste de Pinhel, a cerca de quatro quilómetros desta cidade, 
em linha recta, e que recebe a derivação da ribeira das Cabras, pequena barragem a 
Sudeste de Pinhel. 
 
Cerca de um quilómetro e meio a jusante da barragem da Senhora de Monforte inicia-se 
a área de regolfo da barragem de Pero Martins, localizada a cerca de um quilómetro para 
Nascente de Cidadelhe, e que recebe a derivação da barragem de Massueime, 
localizada no trecho médio da ribeira com o mesmo nome; da barragem de Pero Martins 
sai, escavado pela margem direita do Côa, o grande túnel de restituição no Douro, na 
albufeira do Pocinho, directamente na ribeira de Aguiar, a Nordeste de Castelo Melhor, e 
que constitui uma das duas principais alternativas deste empreendimento.  
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A outra alternativa é formada pela barragem de contra-embalse de Pero Martins, 
localizada cerca de cinco quilómetros para jusante da barragem de Pero Martins, pouco 
antes da confluência da ribeira de Massueime com o Côa, entre Santa Comba e 
Algodres, onde o rio define a fronteira administrativa entre os concelhos de Pinhel e 
Figueira de Castelo Rodrigo; no caso da adopção desta alternativa, não será considerada 
a barragem de Massueime. 
 
 
 
10.3.3 Povoamento do Território e Sistema Urbano 

Estamos perante um território fracamente habitado, que apresenta densidades 
populacionais muito baixas, com aglomerados urbanos de fraca expressão  
populacional. 
 
Trata-se de uma área de povoamento antigo, que originou um conjunto considerável de 
aldeias históricas com interessante expressão arquitectónica e patrimonial, e que tem nas 
sedes de concelho os únicos assentamentos populacionais com características urbanas, 
podendo acrescentar-se apenas Vilar Formoso (concelho de Almeida) como único caso 
de povoação com alguma dimensão que não é sede de concelho; de qualquer modo, a 
generalidade destes centros está em processo de perda de habitantes e de importância 
regional.  
 
O tipo de povoamento mais comum nesta região é o de aglomeração, típico de todo o 
interior da Beira Alta e de Trás-os-Montes, apresentando, portanto, uma ocupação 
concentrada em lugares de pequena dimensão disseminados por toda a área, com 
poucos estabelecimentos habitacionais intercalares, sendo frequentes as freguesias 
compostas por um único lugar. 
 
As sedes de concelho representam os lugares mais importantes, além do já referido caso 
de Vilar Formoso, não só em termos populacionais e de estrutura urbana mas também 
enquanto pontos organizadores do território e de concentração de funções centrais de 
nível mais elevado. 
 
As principais vias rodoviárias da região definem dois grandes eixos, grosso modo 
orientados no sentido Norte – Sul. Um eixo mais exterior é constituído pelo traçado da 
EN102 / IP2, e estabelece a ligação a Trás-os-Montes, a Norte, e com o grande eixo 
rodoviário do IP5, a Sul; inscreve-se sempre a Oeste do Côa e conecta Vila Nova de Foz 
Côa e Mêda.  
 
O eixo mais interior, mais complexo em termos de ligações, é constituído pelas EN221, 
EN332 e EN324, que estabelecem as ligações entre Pinhel, Almeida e Figueira de 
Castelo Rodrigo, podendo considerar-se o seu remate com a EN222, de Almendra para 
Vila Nova de Foz Côa; esta ligação fecha esta rede a Norte, enquanto que a Sul se 
definem, igualmente, vários pontos de ligação com o IP5. 
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O próprio Côa e a Serra da Marofa apresentam-se como principais obstáculos naturais às 
interligações entre estes dois eixos quase paralelos, mas essas ligações acabam por se 
estabelecer através de uma rede de estradas municipais, de que se salientam a EM595, 
a ligar Pinhel ao IP2, e a EM607, de Figueira de Castelo Rodrigo para Algodres, Freixeda 
do Torrão e Cidadelhe, sobre o Côa, e daqui igualmente para o IP2; esta última ligação 
representa bem as dificuldades das ligações inter-regionais, ao ser uma das escassas 
possibilidades de transposição do rio Côa, celebrada no próprio nome da moderna ponte 
que a concretiza, a “Ponte da União”, a Sudeste de Cidadelhe. 
 
O Plano Rodoviário Nacional define para este território o já referido IP2, na sua Rede 
Fundamental,  e o futuro IC34, a ligar Vila Nova de Foz Côa, Almendra e Barca d’Alva, na 
Rede Complementar; ainda na Rede Complementar, mas em termos de vias 
classificadas como Estradas Nacionais, temos a EN222, de Vila Nova de Foz Côa para a 
zona Norte do distrito de Viseu, a EN332, de Almendra, por Figueira de Castelo Rodrigo e 
Almeida, à fronteira de Vilar Formoso e daqui para Sul do IP5, e a EN340, do IP5, pela 
ER 324, a Almeida. Na Rede Regional, a ER 221, a estabelecer uma ligação diagonal 
Nordeste – Sudoeste entre Barca d’Alva e Pinhel, por Figueira de Castelo Rodrigo, e a já 
referida ER324, num sentido cruzado com o anterior, entre Marialva, no IP2, e Pinhel e o 
IP5. 
 
Os vértices deste sistema assentam, fundamentalmente, em Vila Nova de Foz Côa, 
Figueira de Castelo Rodrigo e Pinhel, acabando a fraca densidade e expressão urbana 
do território por não impôr uma rede mais densa de ligações de nível nacional. 
 
No Quadro III.1.59 são apresentadas a população residente e as densidades 
populacionais desta região, onde se podem verificar os baixíssimos valores para a 
generalidade do território, seja considerando as sub-regiões seja, ainda mais, 
considerando os próprios concelhos. 
 
 

Quadro III. 1. 59 – População Residente e Densidades Populacionais (2001) 

 
 População 

Residente Pop. % Área  
km2 

Área 
% 

Densidade 
Populacional. 

Hab. / km2 

Continente 9 869 050  88 693  111,2 

Norte 3 687 212 100,0 21 194 100,0 173,9 

Douro 221 853 6,0 4 099 19,3 58,2 

Vila Nova de Foz Côa 8 494 0,2 381 1,7 22,3 

Centro 1 782 254 100,0 23 668 100,0 75,3 

Beira Interior Norte 115 326 6,4 4069 17,1 28,3 

Almeida 8 423 0,4 521 2,2 16,1 

Figueira de Castelo Rodrigo 7 158 0,4 509 2,1 14,0 

Mêda 6 239 0,3 286 1,2 21,8 

Pinhel 10 954 0,6 486 2,0 22,5 
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Como se verifica, os valores apresentados são muito baixos, situação que ganha a sua 
verdadeira dimensão quando cruzados com a evolução populacional das últimas 
décadas, que se apresenta no ponto seguinte. 
 
Esta fraca densidade, aliada à pouca expressão dos núcleos urbanos, mesmo das sedes 
de concelho, não permite a formação de pólos agregadores de nível regional, dificultando 
ainda mais as perspectivas de inversão desta situação. 
 
 
 
10.3.4 Demografia 

No Quadro III.1.60 apresenta-se a evolução recente da população residente nas Regiões 
e nos concelhos, entre 1991 e 2001. 
 
 

Quadro III. 1. 60 – População Residente nos Concelhos 

 
 1991 2001 1991-2001  Var.(%)  

Continente 9 371 319 9 869 050 5,3 

Norte 3472715 3 687 212 6,1% 

Douro 238695 221 853 -7,0% 

Vila Nova de Foz Côa 8885 8 494 - 4,4% 

Centro 1721650 1782254 3,5% 

Beira Interior Norte 118513 115 326 - 2,6% 

Almeida 10040 8 423 -16,1% 

Figueira Castelo Rodrigo 8150 7 158 -12,1% 

Mêda 7440 6 239 -16,1% 

Pinhel 12693 10 954 -13,7% 

 
 
 
O facto mais imediatamente saliente é o da evolução negativa de efectivos populacionais 
em todos os concelhos e respectivas sub-regiões, tanto mais que tal ocorre num quadro 
de evolução positiva quando consideramos unidades territoriais de nível superior, como o 
Continente e as regiões NUT II. Ou seja, não apenas se verifica uma perda  
populacional como essa perda se traduz num afastamento maior em relação às 
dinâmicas demográficas gerais do país, acentuando o carácter de depressão e de  
perda de vitalidade que se tem verificado, de modo geral, no interior do território 
português. 
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Naturalmente, esta situação verifica-se, de igual modo, no interior dos próprios concelhos 
considerados, como se apresenta no Quadro III.1.61, ainda que para as freguesias 
apenas se disponha, para 2001, dos resultados preliminares do Censo.  
 
 

Quadro III. 1. 61 – População Residente por Freguesias 

 

 1981 1991 2001 

Almeida concelho  10524 10040 8 423* 

Almeida 1488 1536 1486 

Vale Verde 204 169 129 

Figueira Castelo Rodrigo concelho 9140 8105 7 158* 

Algodres  573 470 315 

Cinco Vilas  187 147 103 

Colmeal 129 94 58 

Penha de Águia 286 241 169 

Quintã de Pero Martins  396 321 206 

Reigada 416 374 336 

Vale de Afonsinho 180 155 122 

Meda concelho  8964 7440 6 239* 

Barreira 744 504 246 

Coriscada 387 297 246 

Pinhel concelho  14328 12693 10 954* 

Azevo 530 396 265 

Bogalhal 118 95 68 

Cidadelhe 124 93 54 

Ervedosa 423 365 262 

Pereiro 345 262 189 

Pinhel 3193 3429 3465 

Vale de Madeira 206 154 145 

Vascoveiro 300 234 225 

Vila Nova Foz Côa concelho  11251 8885 8 494* 

Almendra 745 633 464 

Castelo Melhor 527 410 336 

* a população indicada para os concelhos corresponde aos resultados provisórios do Censo 2001 
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Não será difícil compreender, perante os dados disponíveis, que esta diminuição forte da 
população tem uma dupla causalidade: a mobilidade de pessoas, com a saída para a 
faixa litoral e as principais áreas urbanas, e, simultaneamente, a perda de  
vitalidade demográfica, com um duplo envelhecimento da população (menos jovens e 
mais idosos). 
 
Só considerando os cinco concelhos, veja-se como a perda de habitantes se revela um 
movimento estruturante na região, apresentando, mesmo, uma expressão violenta 
quando comparamos os valores de hoje com os de 1960, que chegavam quase ao dobro 
da população actual.  
 
A situação de Pinhel é um exemplo significativo deste panorama, pois mesmo não sendo, 
percentualmente, o concelho com maior diminuição, é talvez o caso mais acentuado de 
perda de alguma importância regional. 
 
 

Quadro III. 1. 62 – População Residente nos Concelhos 1960 / 2001 

 

 1960 2001 1960-2001  Var.(%)  

Vila Nova de Foz Côa 16 209 8 494 - 47,5 

Almeida 16 107 8 423 - 47,7 

Figueira Castelo Rodrigo 13 237 7 158 - 45,9 

Mêda 12 378 6 239 - 49,5 

Pinhel 20 293 10 954 - 46,0 

 
 
 
Esta acelerada diminuição populacional está intimamente relacionada com uma pirâmide 
etária que revela um duplo envelhecimento bastante acentuado, sinal inequívoco de 
perda de vitalidade demográfica, o que se traduz quer por índices de dependência muito 
elevados (o índice de dependência total em Figueira de Castelo Rodrigo e Mêda, em 
2001, ultrapassa já os 70%, e é superior a 60% nos restantes concelhos) quer por cada 
vez maiores índices de envelhecimento, o que torna muito difícil a inversão das 
tendências agora verificadas, mesmo, como é o caso, quando se trata de contingentes 
populacionais bastante reduzidos.  
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Quadro III. 1. 63 – Estrutura Etária da População Residente (1991 e 2001) 

 
 1991 

 Grupos de idade (%) Depend. Jovens Depend. Idosos 

 0 -14 15 - 64 65 + (%) (%) 

Norte 22,1 66,5 11,4 33,2 17,2 
Douro 21,4 63,0 15,6 33,8 24,7 

Vila Nova Foz Côa 17,0 59,9 23,1 28,3 38,6 

Centro 19,0 64,4 16,6 29,6 25,8 
Beira Interior Norte 17,5 60,8 21,7 28,9 35,7 

Almeida 15,7 62,6 21,7 25,2 34,8 

Figueira Castelo Rodrigo 16,1 58,7 25,2 27,8 43,4 

Mêda 17,8 59,6 22,6 29,9 37,9 

Pinhel 17,0 61,8 21,2 27,5 34,3 
 

 2001 

 Grupos de idade (%) Depend. Jovens Depend. Idosos 

 0 -14 15 - 64 65 + (%) (%) 

Norte 17,5 68,5 14,0 25,6 20,5 

Douro 15,6 64,4 20,0 24,2 31,1 

Vila Nova Foz Côa 12,5 60,1 27,4 20,4 45,6 

Centro 15,0 65,4 19,6 22,9 30,0 
Beira Interior Norte 13,4 61,2 25,4 22,0 41,6 

Almeida 11,0 59,2 29,8 18,3 50,3 

Figueira Castelo Rodrigo 12,3 57,7 30,0 21,4 52,2 

Mêda 12,4 57,7 29,9 21,5 51,8 

Pinhel 12,1 61,8 26,1 19,6 42,4 

 
 
Os níveis de ensino atingidos e frequentados na região apresentam, igualmente, valores 
bastante baixos, seja como reflexo dos estilos e condições de vida seja pelo 
envelhecimento geral da população. 
 
No quadro seguinte apresentam-se os valores relativos ao nível de ensino, para as 
regiões e concelhos, em 2001. Note-se a relativa homogeneidade entre os concelhos 
abrangidos e, uma vez mais, os valores inferiores aos das Regiões e Sub-Regiões de 
que fazem parte. 
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Quadro III. 1. 64 – Frequência e Nível de Ensino Atingido (2001) 

 
 2001 

 Nível atingido (% da pop.) 

 nenhum  básico secundário médio e superior 

A frequentar o 
ensino 

(% da pop.) 

Norte 14,0 63,3 13,3 9,3 20,6 

Douro 17,2 63,8 10,9 8,0 20,4 

Vila Nova Foz Côa 19,5 63,6 10,7 6,1 17,2 

Centro 15,5 60,8 13,5 10,0 20,2 

Beira Interior Norte 18,0 60,8 11,9 9,1 19,5 

Almeida 17,2 64,2 11,0 7,5 16,5 

Figueira Castelo Rodrigo 18,1 67,1 8,6 6,1 16,4 

Mêda 21,0 65,2 8,0 5,7 17,6 

Pinhel 18,8 65,9 9,5 5,7 17,5 

 
 
 
 
10.3.5 Actividade Económica. Estrutura do Emprego e Estrutura Empresarial 

Atendendo aos dados disponíveis sobre a repartição da população activa pelos grandes 
sectores económicos, ressaltam as grandes mudanças ocorridas nessa distribuição entre 
1981 e 1991.  
 
Os altíssimos valores do emprego no sector primário, fundamentalmente na agricultura e 
pastorícia e nas indústrias extractivas (granitos e xistos), baixam bruscamente durante a 
década, acompanhando o movimento geral ocorrido no País, ainda que permaneçam 
muito acima dos valores médios nacionais. 
 
O envelhecimento da população agrícola, por um lado, e a decadência de muitos dos 
sistemas agrícolas tradicionais, por outro, serão as causas primeiras desta mudança, 
ainda que uma maior animação do sector terciário também constitua um factor acrescido 
de atracção de mão de obra, e por isso suscitador de transferências na estrutura do 
emprego. 
 
A indústria transformadora, escassa e pouco diversificada e qualificada, permanece em 
situação subalterna, nunca chegando, sequer, aos 25% da população activa. 
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Outro factor relevante, obviamente relacionado com a diminuta população da região, é a 
do baixo número absoluto de efectivos da população activa, tornando problemática a 
aposta em novas áreas de desenvolvimento económico, tanto mais que não se  
pode perder de vista o duplo envelhecimento em curso nas dinâmicas demográficas 
regionais. 
 
 
 

Quadro III. 1. 65 – População Residente Empregada, por Sector de Actividade Económica 
(1981 e 1991) 

 
 1981 1991 

 valor 
absoluto 

Primário 
(%) 

Secundário 
(%) 

Terciário 
(%) 

valor 
absoluto 

Primário 
(%) 

Secundário 
(%) 

Terciário 
(%) 

Almeida 3253 47,6 16,0 36,4 3638 28,6 13,6 57,8 

Figueira 
Castelo 
Rodrigo 

2633 49,5 23,8 26,7 2364 39,9 22,7 37,4 

Mêda 3389 61,6 19,0 19,4 2467 50,6 17,3 32,1 

Pinhel 5461 63,6 17,0 19,4 5043 40,5 22,0 37,5 

Vila Nova 
Foz Côa 3393 51,3 22,0 26,7 2588 40,9 19,3 39,8 

 
 
 
Atendendo agora a uma análise por ramos de actividade, não da mão de obra mas das 
empresas sediadas nestes concelhos, poderemos obter uma compreensão mais fina da 
actividade económica dominante na região.  
 
A comparação é feita num intervalo de tempo relativamente curto (1996 e 1999), ainda 
que sendo este um quadro potencialmente mais dinâmico e tendo ocorrido, neste 
período, todo o processo de investimento efectivo e mediático na região na sequência da 
classificação das gravuras rupestres do Côa, poderemos ter uma ideia razoável dos 
sentidos desse dinamismo. 
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Quadro III. 1. 66 – Empresas nos Concelhos, segundo a CAE Rev. 2 (1996 e 1999) 

 
1996 

Almeida 
Figueira 
Castelo 
Rodrigo 

Meda Pinhel 
Vila 

Nova de 
Foz Côa 

Total 

       Agricultura, produção animal, caça 
e silvicultura, pesca 

204 226 186 418 147 1181 

Indústrias extractivas 1 3 2 50 21 77 

Indústrias transformadoras  51 72 59 98 84 364 
Produção e distribuição 
electricidade, gás e água 

- - - - 2 2 

Construção 82 100 70 166 89 507 
Comércio grosso e retalho e 
reparação de veículos e aparelhos 
domésticos  

276 218 174 351 262 1281 

Alojamento e restauração 117 56 41 75 107 396 

Transportes, armazenagem e 
comunicações  

39 12 31 28 32 142 

Actividades financeiras  15 10 10 22 15 72 
Actividades imobiliárias, alugueres 
e serviços às empresas  

25 18 19 46 32 140 

Administração pública, educação, 
saúde, outros serviços  

24 14 14 32 19 103 

Actividades mal definidas  42 29 26 36 26 159 

TOTAL 876 758 632 1322 836 4424 

 
1999 

Almeida 
Figueira 
Castelo 
Rodrigo 

Meda Pinhel 
Vila 

Nova de 
Foz Côa 

Total 

       Agricultura, produção animal, 
caça e silvicultura, pesca 

218 240 158 404 169 1189 

Indústrias extractivas 3 5 - 48 12 68 

Indústrias transformadoras  55 76 61 99 89 380 
Produção e distribuição 
electricidade, gás e água 

- - - - 2 2 

Construção 96 107 93 184 99 579 
Comércio grosso e retalho e 
reparação de veículos e aparelhos 
domésticos  

309 239 195 387 294 1424 

Alojamento e restauração 129 78 47 88 123 465 
Transportes, armazenagem e 
comunicações  

36 13 27 36 30 142 

Actividades financeiras  15 12 13 27 23 90 
Actividades imobiliárias, alugueres 
e serviços às empresas  

25 23 24 50 28 150 

Administração pública, educação, 
saúde, outros serviços  

27 16 16 34 32 125 

Actividades mal definidas  41 18 15 31 24 129 

TOTAL 954 827 649 1388 925 4743 
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Verifica-se uma evolução positiva do número de empresas sediadas na região, quer para 
o conjunto dos concelhos quer para cada um deles, com a particularidade de mesmo na 
agro-silvo-pastorícia ter ocorrido um ligeiro aumento, ainda que com pequena quebra em 
Mêda e Pinhel.  
 
Os ramos de actividade com maior responsabilidade neste aumento global foram os da 
construção, do comércio e reparações e do alojamento e restauração, ainda que em 
termos relativos seja bastante significativa a evolução do conjunto das actividades 
financeiras, das imobiliárias e serviços às empresas e da administração e serviços 
públicos, que aumentam cerca de 15% neste período. 
 
De qualquer modo, a agro-silvo-pastorícia permanece com cerca de 25% das empresas, 
e o conjunto da construção, do comércio e reparações e do alojamento e restauração, ou 
seja, dos ramos globalmente menos qualificados e de menores efeitos multiplicadores no 
tecido económico geral, aumenta o seu peso de cerca de 49% para cerca de 52% no 
período. 
 
O crescente aumento da actividade turística na região, baseada na divulgação do 
património mundial das gravuras rupestres do Vale do Côa (com um movimento de 
visitantes na casa dos vinte mil por ano), mas também apoiada noutros valores com cada 
vez maior importância nos segmentos do turismo de natureza, cultural e científico, como 
o conjunto de castelos da zona raiana e das aldeias históricas da região, tem permitido 
um conjunto de investimentos recentes no campo da hotelaria e alojamento turístico (em 
particular no chamado turismo em espaço rural) e propiciado o surgimento de projectos 
de revitalização de unidades termais um pouco por toda a região (um dos principais 
investimentos recentes no concelho de Almeida é a revitalização do complexo turístico 
das Termas da Fonte Santa, na área a afectar directamente pelo empreendimento, que 
além da actividade termal propriamente dita inclui áreas desportivas e de lazer, 
potenciando uma localização já actualmente procurada como praia fluvial e zona de 
recreação).  
 
Saliente-se a existência de uma pousada da ENATUR, em Almeida, e de uma Pousada 
da Juventude, em Vila Nova de Foz Côa. 
 
Pegando agora no caso particular da indústria transformadora, que apenas representa 
cerca de 8% do total das empresas, vejamos a sua distribuição, atendendo igualmente 
aos anos de 1996 e 1999: 
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Quadro III. 1. 67 – Empresas na Indústria Transformadora, segundo a CAE, Rev.2 

 
1996 

Almeida 
Figueira 
Castelo 
Rodrigo 

Meda Pinhel 
Vila Nova 

de Foz 
Côa 

 Alimentação, bebidas, tabaco 9 28 21 32 35 
Têxtil 8 9 7 5 10 

Couro e produtos de couro 1 0 2 1 2 

Madeira e cortiça 6 11 13 13 7 

Pasta de papel e cartão; edição e 
impressão 0 0 1 0 2 

Produtos químicos e fibras sintéticas  0 1 1 1 0 

Artigos de borracha e matérias plásticas  0 0 0 0 0 

Outros produtos minerais não metálicos  7 6 1 9 3 

Metalúrgicas de base e produtos metálicos  17 16 13 34 19 

Máquinas e equipamentos e electrónica e 
óptica 1 0 0 0 0 

Material de transporte 0 0 0 0 0 

Ind. não especificadas  2 1 0 3 6 

TOTAL 51 72 59 98 84 

 
 

1999 
Almeida 

Figueira 
Castelo 
Rodrigo 

Meda Pinhel 
Vila Nova 

de Foz 
Côa 

 Alimentação, bebidas, tabaco 9 31 20 27 41 

Têxtil 5 9 3 3 6 

Couro e produtos de couro 0 0 0 1 0 

Madeira e cortiça 8 10 14 16 6 

Pasta de papel e cartão; edição e 
impressão 

0 1 1 2 3 

Produtos químicos e fibras sintéticas  0 1 1 1 0 

Artigos de borracha e matérias plásticas  0 0 0 0 0 

Outros produtos minerais não metálicos  8 6 5 9 6 

Metalúrgicas de base e produtos 
metálicos  

22 18 16 36 20 

Máquinas e equipamentos e electrónica e 
óptica 

0 0 1 0 0 

Material de transporte 0 0 0 0 0 

Ind. não especificadas  3 0 0 4 7 

TOTAL 55 76 61 99 89 
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Temos, então, um ligeiro aumento em todos os concelhos, mas mantém-se uma 
rarefacção de muitos dos ramos industriais; o caso específico das indústrias do couro é 
mesmo revelador deste estreitamento do tecido industrial da região, com a passagem de 
seis empresas (em quatro dos concelhos), em 1996, para apenas uma, em Pinhel, em 
1999. Mas também a borracha e plásticos, a electrónica e óptica e os meios de transporte 
são ramos praticamente ausentes da região. 
 
A maior fatia empresarial assenta na indústria de transformação dos produtos agrícolas e 
bebidas (cerca de um terço do total, embora com ligeira descida relativa em 1999) e na 
metalúrgica de base e produtos metálicos (a passar de 27 para 29%, entre 1996 e 1999); 
a madeira, o têxtil e os minerais não metálicos completam uma segunda linha industrial, 
em que, de modo geral, sobressai a importância da transformação de matérias-primas 
locais e a pouca capacidade de atracção de outro tipo de indústrias.  
 
O sector primário acaba, assim, por ser a principal base de apoio da indústria regional, 
como grande fornecedor de matérias primas para as indústrias transformadoras, seja nos 
ramos da agro-silvo-pastorícia seja no da indústria extractiva. 
 
Um caso particular de investimentos industriais deve ser referido, já que respeita 
especificamente ao aproveitamento do potencial energético dos cursos de água da 
região. Está actualmente instalada, e em laboração com concessão até final de 2019, 
uma míni-hídrica no rio Côa, junto à Senhora de Monforte, e previstas mais duas, em 
Vale de Madeira, com concessão até final de 2021, igualmente no Côa, e em Pinhel, com 
concessão até final de 2024, na ribeira das Cabras. 
 
Em termos de associativismo empresarial no sector, apenas se identificou a Associação 
Comercial e Industrial de Vila Nova de Foz Côa, no entanto muitos agentes económicos 
da região encontram-se directamente associados no NERGA - Núcleo Empresarial do 
Distrito da Guarda (delegação regional da Associação Industrial Portuguesa) e na ACG - 
Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda. 
 
Olhando agora para o sector primário, de grande importância na região, como se viu, 
quer como mercado de emprego, como tecido empresarial, como fornecedor de matérias-
primas e como factor de ligação à terra, temos a importância das indústrias extractivas de 
granito e xisto, nomeadamente em Almeida, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa, e o seguinte 
panorama em termos de agricultura, silvicultura e pecuária: 
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Quadro III. 1. 68 – Estatísticas da Agricultura, Silvicultura e Pecuária 1999 (hectares) 

 

 Almeida 
Figueira 
Castelo 
Rodrigo 

Mêda Pinhel Vila Nova de 
Foz Côa 

 SAU em 1989  26903 33203 17015 22473 20398 

SAU em 1999  24430 29340 11518 24095 16717 
culturas 
permanentes 

1061 8199 5705 7471 12295 

frutos 36 770 1064 599 3889 

olival 251 4554 1818 2119 4190 

vinha 773 2874 2823 4750 4215 
culturas  
temporárias 

5332 6581 2649 5105 428 

cereal e leguminosas  848 2402 1578 2092 214 

batata 190 111 283 600 2 

prados e forragens  4294 4047 780 2391 209 

horta familiar 168 76 126 226 125 

pousio 1999 2338 703 1116 186 
prados e pasto 
permanente 15870 12146 2335 10177 3683 

n.º explorações com  
SAU 

1293 1726 1854 3141 2422 

n.º blocos por 
exploração  

12 7,3 4,6 7,6 3,5 

bovinos (cabeças) 6242 2014 518 3694 41 

ovinos (cabeças) 16213 33124 9282 12466 8687 

caprinos (cabeças) 2213 380 932 1959 302 

suínos (cabeças) 5737 583 261 885 45 

 
 
 
O facto mais imediatamente relevante é o da diminuição geral da Superfície Agrícola 
Utilizada, sendo Pinhel a excepção a esta regra: entre 1989 e 1999 o conjunto dos 
concelhos perdeu 13 892 ha de SAU. 
 
A diminuição de mão de obra agrícola, quer pelo seu envelhecimento quer por 
transformações na estrutura das explorações, ajuda a explicar esta baixa da SAU. A 
agricultura da região assenta ainda muito numa agricultura de subsistência e 
complementaridade, com investimentos reduzidos e actividade essencialmente de 
carácter sazonal, com pouca vocação empresarial.  
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A dimensão média da propriedade é bastante baixa, com os inerentes custos de 
rentabilidade, inferior a 10 ha de SAU e repartida por um número elevado de blocos. 
Predominam as explorações por conta própria.  
 
As explorações de maior dimensão são, geralmente, vocacionadas para a pecuária, para 
a vinha e para o olival. Estas últimas culturas, a par com a amêndoa em Pinhel e Vila 
Nova de Foz Côa, representam as culturas com maior interesse económico, sobretudo, 
em termos de freguesias situadas na área do empreendimento, nos concelhos de 
Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda e Pinhel. 
 
As áreas mais próximas das povoações apresentam, naturalmente, uma maior 
intensificação cultural, enquanto nas áreas mais afastadas o predomínio é das 
pastagens; os terrenos incultos das margens pedregosas do Côa e de Massueime, 
cobertos de matos e herbáceas, são igualmente aproveitados para pastoreio. 
 
Existem, na área afectada pelo empreendimento do Alto Côa, algumas explorações de 
dimensão considerável (superior a 50 ha), embora sempre divididas por várias parcelas, 
o que diminui substancialmente o potencial impacte negativo das superfícies a inundar 
pelas albufeiras. 
 
No entanto, mesmo nalgumas das áreas de actividade tradicionalmente mais fortes na 
região se assiste a alguma regressão da actividade. Como exemplo repare-se na 
evolução do número de lagares em laboração nestes cinco concelhos, que apenas entre 
a campanha de 1996 / 97 e a de 1998 / 99 passou de 36 para 31, acompanhando, aliás, 
o movimento geral das respectivas regiões agrárias (na Beira Interior: 292 lagares em 
laboração em 96 / 97 e 244 em 98 / 99; Trás-os-Montes: 247 em 96 / 97 e 203 em  
98 / 99). 
 
Em termos de assoc iativismo empresarial no sector, identificaram-se as seguintes 
entidades: Cooperativa dos Olivicultores de Prado Pequeno, Adega Cooperativa de Vila 
Nova de Foz Côa, Associação dos Produtores de Amêndoa do Alto Douro,  
ACRIALMEIDA – Associação de Criadores da Região de Almeida, Cooperativa de 
Agricultores de Almeida, ACRIFIGUEIRA – Associação de Criadores de Figueira de 
Castelo Rodrigo, Adega Cooperativa de Figueira de Castelo Rodrigo, Adega Cooperativa 
de Pinhel, AGRIPEC – Associação de Agricultores e Criadores de Gado, Cooperativa 
Agrícola dos Produtores de Fruta do Distrito da Guarda, COVICÔA – Associação de 
Produtores de Pequenos Ruminantes da Bacia do Côa e a Cooperativa dos  
Olivicultores de Vilar Torpim, além de uma delegação da Casa do Douro em Vila Nova de 
Foz Côa. 
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10.3.6 Outros Indicadores 

De um modo geral, todos os indicadores estatísticos habitualmente considerados 
apontam num mesmo sentido, o da fraca dinâmica territorial deste conjunto de concelhos, 
numa caracterização nítida de uma região em estado de depressão, pelo que seria 
redundante multiplicá-los aqui sem que nada acrescentassem de substantivo à descrição 
apresentada. 
 
Podemos resumir esta situação com o exemplo bem elucidativo do índice compósito do 
Indicador per Capita de Poder de Compra (formado a partir de dados sobre o conforto, o 
consumo, a localização de funções centrais, o movimento de capitais, a importância dos 
serviços e os impostos) calculado pelo INE para o ano 2000, e que reflecte a situação 
relativa de cada território face ao total do País (naturalmente igual a 100); assim, 
enquanto que para o Douro esse valor é de 54,99 e para a Beira Interior Norte de 66,13, 
para cada um dos concelhos é, respectivamente, Almeida 60,18, Figueira de Castelo 
Rodrigo 45,54, Mêda 39,98, Pinhel 52,71 e Vila Nova de Foz Côa 52,06, ou seja, valores 
mais uma vez inferiores aos das respectivas Regiões NUT III e em tudo paralelos aos 
apresentados nos quadros acima neste capítulo. 
 
Apenas, como aspecto positivo, refiram-se as altas taxas de equipamento e 
infraestruturação  dos edifícios, em termos de electricidade, água e esgotos, com taxas 
de cobertura sempre acima dos 92% em qualquer dos concelhos. 
 
 
 
 
10.3.7 Análise Local: Descrição do Território por Áreas do Empreendimento 

Embora acima já se tenham apresentado os principais dados caracterizadores do 
território abrangido pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Côa, procurar-se-á, neste 
ponto, descrever a uma escala local esse território, tendo como referência mais precisa 
cada uma das áreas em que se subdivide o empreendimento. 
 
 
Ø Contra-embalse de Pero Martins 

 
Componente do empreendimento localizada mais a Norte, no rio Côa, desenvolve-se ao 
longo de cerca de 4,5 km, com a barragem a ocidente de Algodres e a oriente de Santa 
Comba, cerca de dois quilómetros a montante da confluência da ribeira de Massueime 
com o rio Côa. Abrange território dos concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo e de 
Pinhel.   
 
Na área abrangida por esta albufeira, destaca-se fundamentalmente a presença de 
alguns dos painéis de arte rupestre incluídos no complexo do Vale do Côa, Património da 
Humanidade (núcleo da Faia), que apresentam elevado valor patrimonial e grande 
potencial turístico.  
 
Nas margens do rio apenas se encontram as ruínas de alguns moinhos e de antigos 
apoios agrícolas. O aproveitamento agrícola destas terras é fundamentalmente em olival 
disperso e pastagens de ovinos.  
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Ø Barragem de Pero Martins 

 
Elemento central do empreendimento, a barragem de Pero Martins localiza-se no rio Côa, 
a oriente de Cidadelhe. 
 
Na proximidade da área da extensa albufeira a formar temos as localidades de Vale de 
Afonsinho, Quintã de Pero Martins, Freixeda do Torrão e Penha de Águia, no concelho de 
Figueira de Castelo Rodrigo, e da já referida Cidadelhe, Azevo e Bogalhal, no concelho 
de Pinhel. 
 
A centralidade deste elemento do empreendimento em relação ao território em análise, e 
a maior densidade de povoamento que aqui se verifica, faz com que esta área seja 
sulcada por algumas das principais vias inter-regionais, nomeadamente a ligação entre 
Cidadelhe e Vale de Afonsinho, pela Ponte da União (EM607), e a ligação para Pinhel 
pela EN221. 
 
Nesta área situa-se o santuário da Senhora de Monforte, local de algum culto regional e 
onde ainda se realizam festividades anuais.  
 
Aqui perto localiza-se uma miní-hídrica já em exploração, estando outra projectada para a 
margem esquerda do Côa. 
 
O vale da ribeira do Avelal, com prolongamento para o vale do Côa, apresenta alguns 
terrenos com valor agrícola, aproveitados em pequenas quintas, sempre sub-divididas 
por várias parcelas de terreno. Nesta área avultam, ainda, os terrenos e ruínas do 
Milheiro Velho. 
 
Além destas ruínas e do já referido santuário da Senhora de Monforte, localizam-se nesta 
área outros valores patrimoniais com valor significativo, como o cas tro de Cidadelhe, o 
castelo de Monforte e os painéis com arte rupestre da Moreirola. 
 
 
 
Ø Barragem da Senhora de Monforte 

 
A barragem e albufeira da Senhora de Monforte constituem o prolongamento mais a 
montante do empreendimento, estendendo-se por vários quilómetros ao longo do rio Côa 
e envolvendo a parte final da ribeira de Gaiteiros. 
 
A barragem localiza-se no Côa, a Norte de Vale de Madeira e a Ocidente de Cinco Vilas, 
e nas suas proximidades encontram-se ainda, além das referidas povoações, a própria 
cidade de Pinhel e, já no seu término, a cidade de Almeida. 
 
As margens destes cursos de água têm algum aproveitamento agrícola, com árvores de 
fruto e pastagens. 
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Nesta área localiza-se o complexo turístico termal da Fonte Santa, no concelho de 
Almeida, um dos principais investimentos deste concelho, numa zona que apresenta, 
igualmente, aproveitamento como praia fluvial; perto deste local existe uma outra área de 
praia fluvial, junto da foz da ribeira da Fonte da Pedra com o rio Côa. 
 
Junto a Vale de Madeira, no rio Côa, está projectada uma míni-hídrica.  
 
Os valores patrimoniais mais significativos localizados na área desta componente serão: 
as ruínas da Ponte Velha e a sua envolvente, a Norte de Vale de Madeira, um troço de 
calçada igualmente nestas proximidades e, na margem direita, as ruínas de um antigo 
núcleo populacional, a Norte da Fonte Santa. 
 
 
 
Ø Barragem de Massueime 

 
Abrangendo terras de Meda e de Pinhel, a barragem de Massueime localiza-se 
sensivelmente a meio desse curso de água, cerca de três quilómetros a jusante da ponte 
do Juízo, a Nordeste de Gateira. 
 
Esta povoação, no concelho de Meda, e Juízo, no de Pinhel, são as localidades mais 
próximas, devendo ainda referir-se Coriscada, em Meda, ainda que mais afastada.  
 
A ponte do Juízo liga os concelhos de Meda e Pinhel pela EM1056, via com importância 
local. Nas imediações desta ponte, no período estival, ocorrem aproveitamentos 
balneares, tirando partido dos restos de alguns açudes aqui existentes, e as condições 
naturais das margens da ribeira propiciam que a zona seja procurada como área de 
merendas. 
 
Ao longo da ribeira encontram-se ainda alguns moinhos em bom estado de conservação, 
embora apenas com laboração esporádica, que constituem interessantes exemplos de 
arquitectura funcional com interesse etnográfico. 
 
 
 
Ø Barragem da Ribeira das Cabras 

 
Por fim, esta barragem localiza-se junto à cidade de Pinhel, desenvolvendo-se a sua 
albufeira a nascente da cidade. 
 
Dada a proximidade da cidade e a maior densidade de ocupação dos seus arredores, o 
território é sulcado por diversas vias, regionais e locais, avultando a EN324. 
 
Esta localização implica, também, alguma dispersão, em franja, de habitações e edifícios 
de apoio agrícola, predominando os aproveitamentos hortícolas e outras áreas regadas.  
 
O principal valor patrimonial aqui localizado é o Chafariz das Monas. 
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Como se referiu, alguns locais situados nas áreas de influência das barragens e 
albufeiras integrantes do empreendimento apresentam características particulares de uso 
público, espontâneo ou organizado, como espaços devocionais (santuário da Senhora de 
Monforte) e de recreação e lazer (áreas balneares e de merendas da ponte do Juízo, da 
foz da ribeira da Fonte da Pedra e das termas da Fonte Santa).  
 
Refira-se que nenhuma destas áreas balneares integra a lista do Programa de Praias 
Fluviais do Instituto da Água. 
 
A importância destes locais é, essencialmente, de âmbito local, para as populações 
vizinhas, portanto mais de interesse social do que propriamente como suporte de 
actividades turísticas substanciais. Deste panorama poderá exceptuar-se, apenas, o 
complexo termal da Fonte Santa, objecto de um forte investimento apoiado pelo 
município de Almeida e que pretende ultrapassar essa dimensão local, tornando-se mais 
um elemento de atracção turística, e de fixação de veraneantes, que se complemente 
com os atractivos que o concelho já hoje oferece, sobretudo de carácter histórico e 
patrimonial. 
 
No entanto, sendo um equipamento muito recente, ainda em busca de afirmação, não é 
possível avaliar da efectiva viabilidade desta aposta. 
 
 
 
 
10.4 Evolução da Situação Actual, na Ausência do Empreendimento 

As características gerais deste território, nos planos demográficos e socioeconómicos, 
são bastante marcados pela sua interioridade e pelas linhas de desenvolvimento 
desequilibrado do país nas últimas décadas. 
 
Pode dizer-se que os pressupostos que levaram a Administração Central a lançar, em 
1996, o Programa de Desenvolvimento Integrado do Vale do Côa, na sequência da 
suspensão da construção da barragem de Foz Côa, se mantêm quase inalterados: 
insuficiência de estruturas e meios para alcançar patamares médios de desenvolvimento, 
apesar das diversas medidas concretizadas ao abrigo desse Programa, nomeadamente 
na área da promoção e defesa do património cultural e no apoio às infraestruturas 
turísticas. 
 
Não são de prever grandes alterações a este panorama no curto e médio prazo, pois a 
debilidade demográfica e económica impõe um carácter estruturante a todo o território. 
 
No entanto, a necessidade de combater este estado de depressão levou à criação de um 
novo programa de acção, no âmbito do novo Quadro Comunitário, a Acção Integrada de 
Base Regional do Vale do Côa (2002 - 2006), em substituição do referido PDI do Vale do 
Côa.  
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As apostas de desenvolvimento a partir do aproveitamento dos valores patrimoniais e do 
turismo, a par com o relançamento de alguns produtos locais, como o vinho, o azeite e a 
amêndoa, são as que mais se afiguram com carácter sustentável, mas dependem de 
uma melhoria considerável das acessibilidades intra e extra-regionais, e da concretização 
de alguns projectos de maior vulto, como o Museu do Côa. 
 
A classificação como Património da Humanidade das gravuras rupestres do Côa e, mais 
recentemente, da área do Douro Vinhateiro, constitui um dos principais trunfos da região 
para a criação de novos dinamismos socioeconómicos, mas ainda sem grandes efeitos 
multiplicadores. 
 
Os PDM locais e o Programa Operacional da Região Centro apontam, precisamente, 
para a importância do turismo ambiental, cultural e científico, e para o reforço da rede 
viária, sectores em que o empreendimento pode vir a ter algumas consequências, quer 
positivas quer negativas. 
 
Além da Acção Integrada de Base Regional do Vale do Côa, existem outros programas 
de desenvolvimento local, no âmbito do Programa LEADER (Ligação Entre Acções de 
Dinamização da Economia Rural) nas zonas de intervenção do Pro-Raia (Almeida e 
Figueira de Castelo Rodrigo), Raia Histórica (Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda 
e Pinhel) e Douro Superior (Vila Nova de Foz Côa), que promovem a valorização dos 
recursos endógenos (recursos naturais, agricultura, saberes locais) e a promoção da 
imagem e marcas locais, actuando no enquadramento de iniciativas privadas, no apoio 
ao equipamento e à infraestruturação local. 
 
Para além destes programas de investimento e apoio ao desenvolvimento, refiram-se as 
seguintes figuras e instrumentos de ordenamento do território, que constituem outros 
tantos instrumentos orientadores das políticas territoriais e dos investimentos para a 
região: 
 

- Sitio da Rede Natura 2000 “Vale do Côa”, Resolução do Conselho de Ministros 
n.0 142/97 de 28 de Agosto; 

 
- Parque Arqueológico do Vale do Côa, Decreto-Lei n.º 50/99, de 16 de Fevereiro; 
 
- Zona de Protecção Especial do Douro Internacional e Vale do Rio Águeda e 

Zona de Protecção Especial do Vale do Côa, criados pelo Decreto-Lei n.0 384-
B/99, de 23 de Setembro; 

 
- Plano de Bacia Hidrográfica do Douro, Decreto-Regulamentar n.º 19/2001, de 10 

de Dezembro; 
 
- Plano Director Municipal de Almeida, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.0 120/94 de 2 de Dezembro; 
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- Plano Director Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, ratificado pela 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/95 de 10 de Abril e parcialmente 
suspenso, pelo período de dois anos mais seis meses, pelo Decreto-Lei n.0 50/99 
de 16 de Fevereiro (área de intervenção do Parque Arqueológico do Vale do 
Côa); 

 
- Plano Director Municipal de Mêda, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.0 137/95 de 14 de Novembro e parcialmente suspenso, pelo período 
de dois anos mais seis meses, pelo Decreto-Lei n.0 50/99 de 16 de Fevereiro 
(área de intervenção do Parque Arqueológico do Vale do Côa); 

 
- Plano Director Municipal de Pinhel, ratificado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.0 83/95 de 1 de Setembro e parcialmente suspenso, pelo período de 
dois anos mais seis meses, pelo Decreto-Lei n.0 50/99 de 16 de Fevereiro (área 
de intervenção do Parque Arqueológico do Vale do Côa); 

 
- Plano Director Municipal de Vila Nova de Foz Côa, ratificado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.0 2/95 de 13 de Janeiro e parcialmente suspenso, pelo 
período de dois anos mais seis meses, pelo Decreto-Lei n.0 50/99 de 16 de 
Fevereiro (área de intervenção do Parque Arqueológico do Vale do Côa). 

 
 
Nestes concelhos estão ainda em vigor os seguintes planos de ordenamento e  
outros instrumentos de gestão territorial, ainda que sem relação directa com o 
empreendimento: 
 
 

Concelho de Almeida 
 
Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da vila de Almeida e da aldeia 
de Castelo Mendo.  
 
 

Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 
 
Plano de Pormenor da Zona da Cerca. 
 
Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da aldeia de Castelo Rodrigo.  
 
 

Concelho de Mêda 
 
Área Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística da aldeia de Marialva.  
 
 

Concelho de Vila Nova de Foz Côa 
 
Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana da zona histórica de Vila Nova de Foz Côa.  
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11. ECONOMIA AGRÁRIA 

11.1 Introdução 

Este trabalho tem como objectivo a caracterização socioeconómica das explorações 
agrícolas na área de influência de um conjunto de albufeiras projectadas para o Alto Côa: 
 

• Massueime – St.ª Bárbara; 

• Senhora de Monforte; 

• Pero Martins e seu Contra-embalse; 

• Captações das ribeiras das Cabras e da Pega. 

 
A caracterização será feita à escala regional, da região da Beira Interior, à escala sub-
regional, ao nível das freguesias directamente afectadas e à escala local ao nível das 
explorações afectadas pelo empreendimento. As freguesias afectadas pelo 
empreendimento encontram-se listadas no Quadro III.1.69. 
 
 

Quadro III. 1. 69 – Freguesias afectadas pelo empreendimento 

 

Freguesia Concelho Código DCF 

Almeida Almeida 90203 

Vale Verde Almeida 90228 

Algodres  Figueira de Castelo Rodrigo 90401 

Cinco Vilas  Figueira de Castelo Rodrigo 90404 

Comeal Figueira de Castelo Rodrigo 90405 

Penha de Águia Figueira de Castelo Rodrigo 90411 

Quintã de Pero Martins  Figueira de Castelo Rodrigo 90412 

Reigada Figueira de Castelo Rodrigo 90413 

Vale de Afonsinho Figueira de Castelo Rodrigo 90414 

Barreira Meda 90902 

Coriscada Meda 90905 

Azevo Pinhel 91003 

Bogalhal Pinhel 91004 

Cidadelhe Pinhel 91007 

Ervedosa Pinhel 91009 

Pereiro Pinhel 91016 

Pinhel Pinhel 91017 

Vale de Madeira Pinhel 91026 
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Para a realização deste trabalho foram efectuadas visitas à área em estudo e executados 
inquéritos aos proprietários de algumas das maiores explorações agrícolas incluídas na 
área de regolfo projectada, e também a proprietários de explorações consideradas 
representativas dos diferentes tipos de agricultura existentes . 
 
Os elementos estatísticos utilizados nesta análise foram obtidos no Instituto Nacional de 
Estatística (INE) e dizem respeito ao Recenseamento Geral Agrícola de 1999. 
 
 
 
 
11.2 Enquadramento Regional. Caracterização da Economia Agrária da Beira 

Interior 

Do ponto de vista da orgânica, a região em estudo encontra-se na dependência da 
Direcção Regional de Agricultura da Beira Interior. A região da Beira Interior, contabiliza 
na sua estrutura agrária 48 313 explorações que ocupam uma área de 618 536 ha.  
 
A Utilização das Terras na região em causa distribui-se de acordo com o indicado  
Quadro III.1.70. 
 
 

Quadro III. 1. 70 – Utilização das Terras na Região da Beira Interior 

 

 Área (ha) N.º de Explorações 

Superfície Agrícola Útil (SAU) 418 972 48 179 

Terra Arável 155 981 39 502 

Culturas Permanentes 93 049 44 303 

Pastagens Permanentes: 169 949 16 660 

Matos e Florestas sem Culturas Sob Coberto 160 471 27 502 

Superfície Agrícola Não Utilizada 31 549 14 463 

Outras Superfícies 7 538 43 701 

 
 
Das 48 179 explorações, 86,6% têm menos de 10 ha e 93,3% menos de 20 ha, sendo a 
região caracterizada pela pequena dimensão da propriedade. 
 
A terra arável representa 37,2 % da SAU. Desta, 97,3% é terra arável limpa que por sua 
vez é ocupada em 78 % por culturas temporárias. 
 
A totalidade das culturas temporárias ocupa 149 934 ha, dos quais 41 656 ha são de 
cereais para grão e 96 219 ha são de culturas forrageiras. Em conjunto, os cereais para 
grão e as culturas forrageiras representam 92 % das culturas temporárias. 
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Em termos de culturas permanentes, destacam-se o olival que ocupa 65% dessa área 
(60 327 ha) e a vinha que ocupa 22,7% (21 161 ha), dos quais 15 487 ha são de VQPRD, 
5 367 ha de outros vinhos e o restante de uva de mesa. 
 
As Pastagens Permanentes ocupam 40,6% da SAU, os Matos e Florestas sem Culturas 
Sob Coberto ocupam 38,3%, a Superfície Agrícola não Utilizada 7,5% e as Outras 
Superfícies 1,8%. 
 
A SAU média por exploração é de 8,7 ha. 
 
A forma de exploração das terras mais comum é a exploração por conta própria, a que 
corresponde 72,8% da SAU e 96,4% das explorações. 
 
A natureza jurídica do produtor é normalmente a de produtor singular autónomo, a que 
corresponde 67,3% da SAU e a 97,6% das explorações. A figura de produtor singular 
empresário tem ainda alguma expressão em termos de área (24,3%) mas pouco em 
termos de número de explorações (2%) representando por isso as explorações maiores. 
As sociedades, os baldios o Estado ou outras formas jurídicas são apenas residuais, 
tanto em número de explorações como em área ocupada. 
 
Apenas 2,7% das explorações a que corresponde 27,6% da área têm contabilidade 
organizada e mesmo as que fazem apenas registo de receitas e despesas são só 1,9%, a 
que corresponde 9,6% da área. Todas as restantes se encontram noutra situação. 
 
Na Beira Interior não existem problemas significativos de drenagem no solo. Registam-se 
apenas 463 ha com encharcamento e 602 ha drenados. A superfície irrigável é de  
36 476 ha, dos quais 32 837 ha com sistema de rega individual, sendo a água 
proveniente quase na totalidade de furo, nascente ou poço. 
 
Em termos de pecuária, destaca-se a exploração de ovinos. O efectivo animal encontra-
se descrito no Quadro III.1.71. 
 
 

Quadro III. 1. 71 – Encabeçamento Regional 

 
 N.º de Explorações Efectivo 

Bovinos 6256 55207 

Suínos 10744 71074 

Ovinos 8022 453786 

Caprinos 13381 107962 

Equídeos 13000 16171 
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11.3 Caracterização do Sector Agro-Silvo-Pastoril 

A região directamente afectada pelo empreendimento do Alto Côa localiza-se nos 
concelhos de Almeida (freguesias de Almeida e Vale Verde), Figueira de Castelo Rodrigo 
(freguesias de Algodres, Cinco Vilas, Colmeal, Penha de Águia, Quintã de Pero Martins, 
Reigada e Vale Afonsinho), Meda (freguesias de Barreira e Coriscada) e Pinhel 
(freguesias de Azevo, Bogalhal, Cidadelhe, Ervedosa, Pereiro, Pinhel e Vale Madeira). 
 
Neste ponto será feita a caracterização do sector agrícola para as freguesias afectadas, 
tendo em conta os elementos relevantes para o estudo. 
 
 
 
 
11.3.1 Estrutura Fundiária 

No Quadro III.1.72 é apresentada a estrutura fundiária das freguesias abrangidas. 
 
 

Quadro III. 1. 72 – Estrutura Fundiária 

 
 N.º de 

Explorações 
N.º de Explorações 

com SAU 
SAU SAU média por 

Exploração 

 Almeida 133 132 3024 22.74 

Vale Verde 36 36 590 16.38 

Algodres 148 147 1625 10.98 

Cinco Vilas 39 38 831 21.30 

Colmeal 28 28 263 9.38 

Penha de Águia 76 76 963 12.68 

Quintã de Pero Martins 104 104 1031 9.91 

Reigada 102 102 2148 21.06 

Vale de Afonsinho 49 49 736 15.01 

Barreira 106 106 1075 10.14 

Coriscada 121 121 954 7.88 

Azevo 146 146 1463 10.02 

Bogalhal 49 49 500 10.21 

Cidadelhe 35 35 239 6.48 

Ervedosa 91 91 783 8.61 

Pereiro 88 88 798 9.07 

Pinhel 423 423 3169 7.49 

Vale de Madeira 49 49 397 8.11 

TOTAL 1823 1820 19626 10,77 
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Note-se que praticamente todas as explorações têm SAU, que a SAU média varia entre 
6,48 ha em Cidadelhe e 22,74 ha em Almeida, sendo a média geral de 10,77 ha, portanto 
superior aos 8,7 ha da SAU média da Beira Interior. 
 
Apenas em três concelhos, Almeida, Cinco Vilas e Reigada, a SAU média ultrapassa os 
20 ha. Estes concelhos correspondem à zona onde as explorações agrícolas têm maior 
vocação pecuária, enquanto os restantes se caracterizam pelo facto das suas 
explorações serem dominadas pela vinha ou pelo olival. 
 
 
 
 
11.3.2 Formas de Exploração 

As formas de exploração por freguesias são indicadas no Quadro III.1.73. 
 
 

Quadro III. 1. 73 – Formas de Exploração 

 
 

SAU Conta própria SAU Arrendamento SAU O.Formas 

 
N.º Expl. Área (ha) N.º Expl. Área (ha) N.º Expl. Área (ha) 

Almeida 131 2308 26 704 5 12 

Vale Verde 36 411 2 ... - - 

Algodres 147 1625 - - - - 

Cinco Vilas 38 822 1 ... - - 

Colmeal 28 242 1 ... - - 

Penha de Águia 76 802 9 161 - - 

Quintã de Pero Martins 104 790 12 230 1 ... 

Reigada 94 1132 25 958 4 57 

Vale de Afonsinho 49 650 3 48 2 ... 

Barreira 105 870 10 204 - - 

Coriscada 121 709 13 245 - - 

Azevo 145 1333 14 98 7 32 

Bogalhal 46 248 6 238 2 ... 

Cidadelhe 34 154 6 80 2 ... 

Ervedosa 90 713 3 18 10 53 

Pereiro 88 677 18 111 4 10 

Pinhel 414 1830 26 847 61 491 

Vale de Madeira 48 215 6 37 3 145 
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Como se pode constatar da análise do quadro anterior, na zona em causa, tal como na 
totalidade da região da Beira Interior, a forma de exploração por conta própria é, de 
longe, a mais representativa, quer no que diz respeito ao número de explorações, quer 
em relação à SAU. Esta tendência é atenuada apenas no concelho de Pinhel. 
 
O arrendamento só não tem alguma expressão nas freguesias de Vale Verde, Algodres, 
Cinco Vilas e Colmeal. 
 
 
 
11.3.3 Natureza Jurídica dos Produtores 

A natureza jurídica dos produtores por freguesia é indicada no Quadro III.1.74. 
 
 

Quadro III. 1. 74 – Natureza Jurídica dos Produtos 

 
Prod. 

Singular 
Autónomo 

Prod. 
Singular 

Empresário 
Sociedades Baldios 

Estado e 
Pessoas 
Públicas 

Outras 

 N.º 
Expl. 

Área 
(ha) 

N.º 
Expl. 

Área 
(ha) 

N.º 
Expl. 

Área 
(ha) 

N.º 
Expl. 

Área 
(ha) 

N.º 
Expl. 

Área 
(ha) 

N.º 
Expl. 

Área 
(ha) 

 
Almeida 130 3056 2 ... 1 ... - - - - - - 

Vale Verde  36 922 - - - - - - - - - - 

Algodres 148 1972 - - - - - - - - - - 

Cinco Vilas 37 741 2 ... - - - - - - - - 

Colmeal 27 296 - - 1 ... - - - - - - 

Penha de 
Águia 

73 748 3 411 - - - - - - - - 

Quintã de 
Pero Martins 

103 1187 1 ... - - - - - - - - 

Reigada 96 1480 2 ... 3 500 - - 1 ... - - 

Vale de 
Afonsinho 

47 542 2 ... - - - - - - - - 

Barreira 106 1347 - - - - - - - - - - 

Coriscada 121 1367 - - - - - - - - - - 

Azevo 146 1534 - - - - - - - - - - 

Bogalhal 48 412 1 ... - - - - - - - - 

Cidadelhe 35 356 - - - - - - - - - - 

Ervedosa 91 860 - - - - - - - - - - 

Pereiro 88 1002 - - - - - - - - - - 

Pinhel 409 2851 11 797 1 ... - - - - 2 ... 

Vale de 
Madeira 

49 463 - - - - - - - - - - 

 
 
Da análise do quadro, verifica-se que a grande maioria dos produtores são produtores 
singulares autónomos. Os empresários têm pouca expressividade e os outros grupos são 
praticamente inexistentes. 
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11.3.4 Ocupação Cultural e Sistemas Agrícolas 

A repartição da superfície agrícola e não agrícola, por freguesia e para a região é 
indicada no Quadro III.1.75. 
 
 

Quadro III. 1. 75 – Repartição das Superfícies por Freguesia e para a Região 

 
 

TOTAL SAU 
Matos e Florestas 
sem culturas sub-

coberto 

Superfície Agrícola 
Não Utilizada Outras Superfícies 

 Área 
(ha) 

Área 
(ha) 

% Área 
(ha) 

% Área (ha) % Área 
(ha) 

% 

 BEIRA 
INTERIOR 

618536 418972 67,7 160471 25,9 31549 5,1 7538 1,2 

Almeida 3201 3024 94,5 156 4,9 13 0,4 9 0,3 

Vale Verde  922 590 64,0 191 20,7 139 15,1 2 0,2 

Algodres 1972 1625 82,4 198 10,0 ... ... 148 7,5 

Cinco Vilas 890 831 93,4 42 4,7 17 1,9 - - 

Colmeal 380 263 69,2 2 0,5 115 30,3 - - 

Penha de 
Águia 

1159 963 83,1 177 15,3 17 1,5 1 ... 

Quintã de 
Pero Martins 

1204 1031 85,6 158 13,1 14 1,2 2 0,1 

Reigada 2179 2148 98,6 47 2,2 ... ... 2 ... 

Vale de 
Afonsinho 

809 736 91,0 72 8,9 - - 1 0,1 

Barreira 1347 1075 79,8 49 3,6 220 16,3 2 0,1 

Coriscada 1367 954 69,8 202 14,8 200 14,6 2 0,1 

Azevo 1534 1463 95,4 53 3,5 16 1,0 3 0,2 

Bogalhal 818 500 61,1 24 2,9 90 11,0 204 24,9 

Cidadelhe 356 239 67,1 6 1,7 72 20,2 38 10,7 

Ervedosa 860 783 91,0 72 8,4 3 0,3 1 0,1 

Pereiro 1002 798 79,6 ... ... 190 19,0 13 1,3 

Pinhel 3735 3169 84,8 316 8,5 206 5,5 44 1,2 

Vale de 
Madeira 

463 397 85,7 35 7,6 29 6,3 2 0,4 

 
 
Da análise do quadro anterior ressalta o facto de que na maior parte das freguesias 
directamente afectadas pelo projecto existir maior percentagem de SAU e menor 
percentagem de floresta que, em média, na Beira Interior, indicando eventualmente uma 
especialização agro-pecuária superior à média da região. 
 
A ocupação cultural por freguesia é indicada no Quadro III.1.76. 
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Quadro III. 1. 76 – Ocupação Cultural por Freguesia 

 
 

SAU 
(ha) 

% 
Cereais  

% Prados 
Temp. e 

Cult. 
Forrageiras  

% 
Olival 

% 
Vinha 

% Prados e 
Pastagens 

Permanentes 

% 
Pousio 

% 
Frutos 
Secos 

Ovinos 
por 

hectare 

 
Almeida 3024 1,4 0,2 6,2 3,9 59,2 9,9 0,0 1,18 

Vale Verde  590 0,1 0,1 1,7 3,7 85,9 1,2 0,0 0,26 

Algodres 1625 2,6 5,2 15,1 5,2 69,7 0,1 1,4 1,07 

Cinco Vilas  831 2,2 12,3 14,7 6,0 57,6 7,0 0,0 1,08 

Colmeal 263 16,0 ... 46,8 3,4 0,0 0,0 16,73 0,0 

Penha de 
Águia 963 3,0 15,8 27,9 9,4 27,5 2,5 12,1 0,88 

Quintã de 
Pero Martins  1031 6,6 5,8 26,8 17,5 33,9 6,2 4,8 0,90 

Reigada 2148 14,5 14,4 7,3 7,2 55,2 2,0 0,2 1,17 

Vale de 
Afonsinho 736 8,4 8,6 16,6 13,5 52,7 1,9 1,1 0,92 

Barreira 1075 20,3 3,8 9,6 10,3 42,8 10,3 0,4 0,77 

Coriscada 954 13,4 6,4 24,1 17,6 32,1 5,3 1,2 0,83 

Azevo 1463 2,7 6,8 20,0 11,7 53,4 1,5 3,2 0,53 

Bogalhal 500 ... 6,2 21,8 7,8 57,2 0,0 4,8 0,69 

Cidadelhe  239 26,4 20,5 10,5 8,4 22,2 7,5 2,9 2,10 

Ervedosa 783 12,3 9,3 22,1 12,4 33,6 5,4 3,2 0,81 

Pereiro 798 4,3 21,2 7,1 17,3 48,6 6,1 0,0 0,49 

Pinhel 3169 2,1 7,4 19,0 19,8 38,2 9,5 0,5 0,38 

Vale de 
Madeira 397 1,8 8,1 22,9 9,1 52,6 3,8 0,0 0,05 

 
 
As principais culturas com interesse económico no Alto Côa são o olival e a vinha, tendo 
as pastagens elevada expressão em termos de área ocupada, o que está de acordo com 
o que se passa na generalidade da Beira Interior. 
 
Nas zonas mais declivosas, junto ao rio Côa e à ribeira de Massueime, dominam os 
terrenos incultos, muito pedregosos e com vegetação muito pobre, composta por matos e 
herbáceas. À medida que nos afastamos dos referidos vales encontramos, dependendo 
da zona,  terras mais planas com parcelas de alguma dimensão, grandes áreas de vinha, 
alguns olivais e oliveiras dispersas ou consorciadas com vinha, alguns amendoais 
embora com menos relevância ou, com bastante expressão, áreas de pastagem que 
permitem a criação de gado ovino. 
 
Analisando o Quadro III.1.76, constata-se que os prados, temporários e permanentes, e 
as culturas forrageiras são, no seu conjunto, os grupos culturais mais representativos em 
termos de área na maioria das freguesias afectadas.  
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A excepção a esta regra é a freguesia do Colmeal onde os referidos grupos culturais são 
residuais e a cultura dominante é o olival. Nesta mesma freguesia são igualmente 
importantes, em termos relativos, os frutos secos, que se destacam aqui e em Penha de 
Águia. 
 
O olival tem ainda bastante representatividade nas freguesias de Quintã de Pero Martins, 
Coriscada, Azevo, Bogalhal, Ervedosa e Vale de Madeira.   
 
A vinha tem maior importância relativa em Quintã de Pero Martins, Coriscada, Pereiro e 
Pinhel. 
 
 
 
 
11.3.5 Agrupamento de Freguesias da Área em Estudo através da Análise 

Classificatória, visando a Caracterização 

O objectivo da abordagem analítica foi apoiar a obtenção de grupos de freguesias 
adequados à caracterização quanto à economia agrícola. Dada a natureza das variáveis 
recolhidas optou-se pelo recurso às técnicas de análise classificatória hierárquica 
aglomerativa (Johnson & Wichern, 1998). O objectivo é o de encontrar grupos de 
freguesias o mais homogéneos possível.  
 
No caso das variáveis obter-se-ão sub-unidades homogéneas de variáveis tão 
correlacionadas entre elas, que bastaria utilizar uma delas ou um seu valor médio para 
representação desse mesmo subgrupo sem se perder muita informação (Chatfield & 
Collins, 1980). 
 
Do ponto de vista deste projecto, ter-se-ão conjuntos o mais homogéneos possível de 
freguesias para toda a área de estudo, enquanto que para as observações, os grupos 
definirão, à partida, um conjunto de freguesias. 
 
Esta homogeneidade é determinada pela proximidade que as variáveis têm dentro de um 
mesmo grupo. Ainda que as duas abordagens produzam informação importante, os 
agrupamentos de observações revestem-se de uma maior importância, dado que os seus 
resultados correspondem a um dos objectivos deste projecto e pelo facto de poderem ser 
validadas tanto geograficamente como por validação cruzada, por a pertença de cada 
ponto aos grupos estar definida.  
 
A primeira questão na análise classificatória é a definição de semelhança (distância) 
entre as variáveis/observações. Este é um assunto abundantemente abordado em 
bibliografia sobre análise multivariada (Chatfield & Collins, 1980, Kendall, 1980, Digby & 
Kempton, 1987, Sharma, 1996, Johnson & Wichern, 1998).  
 
A escolha de uma das diversas medidas possíveis dependerá da natureza das variáveis 
(discretas binárias, discretas policotómicas, contínuas) e da escala de medição (nominal, 
ordinal, em intervalos de igual amplitude, contínuas).  
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A medida mais comummente utilizada é a distância euclidiana em pℜ : 
 
 

∑ =
−=

p

k jkikij xxd
1

2)( , 

 
onde: 

xi é o vector do i-ésimo indivíduo; 

xj é o vector do j-ésimo indivíduo.  
 
 
Um outro passo importante a dar é a escolha do método de aglomeração. Também este 
assunto é largamente descrito em praticamente toda a bibliografia sobre análise 
multivariada (Chatfield & Collins, 1980, Kendall, 1980, Digby & Kempton, 1987, Sharma, 
1996, Johnson & Wichern, 1998).  
 
É muito importante numa análise classificatória não procurar o método que produz 
melhores resultados mas sim avaliar se métodos diferentes produzem resultados 
homogéneos e coerentes (Johnson & Wichern, 1998).  
 
Foi, por isso, utilizado neste trabalho mais do que um método de aglomeração de modo a 
avaliar-se a estabilidade global das classificações para se ver mais garantida a sua 
robustez (Digby & Kempton, 1987; Johnson & Wichern, 1998).  
 
Para este trabalho foi considerada, como medida de distância, a euclidiana tendo-se 
verificado a estabilidade dos grupos para os seguintes métodos de aglomeração: 
 

- Vizinho-mais-próximo; 

- Vizinho-mais-distante; 

- Distância-média-entre-grupos; 

- Inércia-mínima; 

- Centróides. 

 
 
Os grupos resultantes mostraram ser coerentes, foi então seleccionado para formação 
dos grupos o Método de Ward por ser aquele que usualmente produz, nos 
dendrogramas, agrupamentos definidos com maior clareza (Chatfield & Collins, 1980, 
Kendall, 1980, Digby & Kempton, 1987, Sharma, 1996, Johnson & Wichern, 1998). 
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Após análise do dendrograma e discussão foram definidos os seguintes grupos de 
freguesias para caracterização: 
 

Ø Grupo I: freguesias de Almeida, Cinco Vilas e Reigada. 
 

Ø Grupo II: freguesias de Barreira , Coriscada, Ervedosa, Pereiro, Quintã de Pero 
Martins, Penha de Águia e Pinhel. 
 

Ø Grupo III: freguesias de Vale Verde, Azevo, Bogalhal, Algodres, Vale do 
Afonsinho e Vale de Madeira, Colmeal e Cidadelhe. 

 
 
Estes grupos correspondem aos descritos no ponto 11.4 deste subcapítulo. 
 
 
 
 
11.4 Caracterização da Zona a Inundar e sua Envolvente  

11.4.1 Principais Características 

Da análise da região em estudo, quer por visitas ao local, quer através de informação 
existente, foi possível dividir em diversos troços, considerando as suas características 
topográficas, a sua estrutura fundiária e, sobretudo, a sua ocupação cultural. 
 
 
Ø Grupo I – Troço que compreende as freguesias de Almeida, Cinco Vilas e 

Reigada 
 
Este troço situa-se na margem direita do rio Côa, abrangendo a freguesia de Almeida que 
pertence ao concelho de Almeida, e as freguesias de Reigada e Cinco Vilas pertencentes 
ao concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. 
 
Neste troço as margens são bastante declivosas, muito pedregosas e com vegetação 
muito pobre, predominando algumas ervas e matos. À medida que nos afastamos do rio 
encontramos terras mais planas com parcelas com alguma dimensão, havendo 
explorações com grandes áreas, por vezes mais de 100 ha, embora algo repartidas. 
 
As zonas mais declivosas junto ao rio são frequentemente pastoreadas, sobretudo por 
ovelhas. Já nas zonas mais planas, podem-se observar grandes parcelas onde se 
cultivam essencialmente cereais de sequeiro que se destinam à alimentação do gado, 
nomeadamente de ovelhas de leite e vacas de leite e carne, actividade que nesta zona 
assume grande importância, sendo mesmo o sector ao qual se dedicam a maior parte 
das explorações agrícolas. 
 
Intercalando estas áreas surge também a vinha e também alguns olivais dispersos à 
medida que se vai caminhando para as freguesias de Cinco Vilas e Reigada. 
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Ø Grupo II – Zona que compreende as freguesias de Barreira, Coriscada, 

Ervedosa, Pereiro, Quintã de Pero Martins, Penha de Águia e Pinhel. 
 
Neste troço vamos encontrar na margem direita as freguesias de  Quintã de Pero Martins 
e Penha de Águia, ambas pertencentes ao concelho de Figueira de Castelo Rodrigo. Na 
margem esquerda encontram-se as freguesias de Pereiro, Pinhel e Everdosa que 
pertencem ao concelho de Pinhel, e as freguesias de Barreira e Coriscada que 
pertencem ao concelho de Mêda. 
 
O terreno junto à margem do rio é caracterizado por vertentes ligeiramente acentuadas 
com bastantes afloramentos rochosos. Aqui a vegetação existente é geralmente muito 
pobre, composta por matos e algumas herbáceas, ocorrendo zonas com sobreiros nas 
freguesias da margem direita.  
 
À medida que nos vamos afastando do rio encontramos ainda uma zona ligeiramente 
acidentada, com montes e vales onde vamos encontrar grandes áreas de vinha, alguns 
olivais e oliveiras dispersas ou consorciadas com vinha. Encontramos ainda alguns 
amendoais embora com menos relevância. 
 
Verifica-se ainda que é junto das aldeias que se nota uma maior intensificação cultural e 
à medida que nos afastamos destas diminui a actividade agrícola, passando a dominar as 
pastagens naturais destinadas aos ovinos. 
 
Aqui predominam as explorações pequenas, de carácter familiar, onde a vinha assume 
grande importância. 
 
 
Ø Grupo III – Zona que compreende as freguesias de Vale Verde, Azevo, 

Bogalhal, Algodres, Vale do Afonsinho, Vale de Madeira, Colmeal e 
Cidadelhe 

 
Abrange na margem esquerda do rio Côa, as freguesias de Vale Verde, Vale de Madeira, 
Bogalhal, e Azevo que pertencem ao concelho de Pinhel. Na margem direita abrange as 
freguesias de Vale de Afonsinho e Algodres, que pertencem ao concelho de Figueira de 
Castelo Rodrigo. 
 
À semelhança dos troços anteriores o terreno junto ao rio Côa apresenta vertentes 
bastantes declivosas e muito pedregosas. 
 
As freguesias à direita do rio e mais próximas do contra-embalse (Vale do Afonsinho e 
Algodres), são na maior parte da sua área, zonas de solos pobres, muito secos, 
principalmente no Verão, daí que seja o olival a cultura que assume maior importância, à 
semelhança de todas as freguesias. Assim, aparecem olivais ordenados, bem tratados e, 
mesmo nas encostas do Rio, surgem algumas oliveiras dispersas onde o solo permite a 
sua implantação. 
 
Verificam-se também algumas áreas de pastagem que permite a criação de gado ovino. 
 
A vinha assume aqui menor importância, assim como o amendoal. 
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11.4.2 Caracterização das Explorações 

Tendo em vista a caracterização mais concreta da afectação local do empreendimento, 
foi realizado um levantamento de algumas das maiores explorações agrícolas que 
potencialmente apresentam um maior valor acrescentado, localizadas na zona a inundar. 
As respectivas fichas de exploração são apresentadas em seguida. 
 
É ainda apresentada uma ficha de exploração tipo, correspondente a cada um dos 
grupos de freguesias referidos em 11.3.4, no Anexo 7 – Economia Agrária. 
 
 
 
 
11.5 Conclusões 

As principais culturas com interesse económico na região em estudo são o olival e a 
vinha, tendo as pastagens elevada expressão em termos de área ocupada. 
 
Nas zonas mais declivosas, junto ao rio Côa e à ribeira de Massueime, correspondentes 
à área alagar com a implantação das barragens, dominam os terrenos muito pedregosos 
e com vegetação muito pobre composta por matos e herbáceas. 
 
As freguesias afectadas pelo empreendimento não são abrangidas pela Região 
Demarcada do Douro, não havendo, sob o ponto de vista de ordenamento cultural, 
grandes alternativas ao modelo de exploração agrícola já existente. 
 
A inundação das terras agrícolas, terá ao nível regional, um impacte pouco importante, 
quer do ponto de vista da redução da superfície cultural, quer do ponto de vista do 
produto, sendo no entanto obviamente  relevante ao nível das explorações afectadas. 
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Fichas de Exploração 
 
(10 Fichas) – 5 páginas 
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12. TURISMO 

12.1 Metodologia 

Para a análise da situação actual na área de desenvolvimento do projecto, procedeu-se à 
caracterização da actividade turística na área em estudo, considerando: 
 

• O enquadramento regional do turismo, designadamente em relação à 
importância do turismo na região e representatividade da área em estudo no 
quadro regional; 
 

• A caracterização da actividade turística a nível concelhio, designadamente em 
termos de: 

 
- oferta turística (alojamentos tradicionais e em turismo rural, acessibilidade, 

itinerários, percursos, programas); 
 

- procura turística (visitantes por tipologia e por origem); 
 

- actividades turísticas (existentes e potenciais); 
 
 

• A análise das políticas regionais de turismo e potencial de desenvolvimento; 
 

• A análise das políticas municipais no que respeita ao desenvolvimento turístico. 
 
 
A descrição da situação actual é feita de seguida, de acordo com a estrutura 
metodológica apresentada. 
 
 
 
12.2 Enquadramento Regional e Potencial de Desenvolvimento 

A área de estudo inseria-se, até 1998, numa área promocional turística designada Região 
Turística das Montanhas. Actualmente, com a reestruturação das áreas promocionais, os 
concelhos de Mêda e Vila Nova de Foz Côa incluem-se na Área Promocional do Porto e 
Norte de Portugal, sendo que os restantes concelhos integram a Área Promocional das 
Beiras. 
 
Os concelhos de Almeida e Pinhel foram recentemente integrados na Região de Turismo 
da Serra da Estrela, pelo Decreto-Lei n.º 328/2001, de 18 de Dezembro. Os restantes 
concelhos não se encontram integrados em qualquer Região de Turismo, integrando no 
entanto o circuito das Aldeias Históricas de Portugal. Ainda na área de estudo encontra-
se o Parque Arqueológico do Vale do Côa. 
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Ø Região de Turismo da Serra da Estrela 

 
A Região de Turismo da Serra da Estrela, criada pelo Decreto-Lei n.º 41 089, de 2 de 
Maio de 1957, foi recentemente alargada, passando a incluir os municípios de Almeida e 
Pinhel. Situada no coração de Portugal, inclui o maior maciço montanhoso nacional, a 
Serra da Estrela, que lhe dá o nome, a qual se encontra classificada como área protegida 
(Parque Natural da Serra da Estrela), sendo nascente dos rios Zêzere e Mondego. 
 
A neve é o principal atractivo da região, uma vez que a Torre (ponto mais alto de Portugal 
continental, com 1993 m) está normalmente coberta por um espesso manto branco nos 
meses de Inverno. Este facto possibilita a prática de esqui, tendo sido recentemente 
inauguradas pistas de neve artificial (para além das existentes com neve natural) para 
possibilitar a prática deste desporto durante todo o ano. O relevo e o granito marcam a 
paisagem, conferindo um ar agreste a toda a região. 
 
Além das condições naturais, a Região de Turismo da Serra da Estrela apresenta ainda 
um vasto património cultural, fruto da ocupação humana desde tempos longínquos. Para 
além das Aldeias Históricas (tratadas na secção seguinte), os povoados da região exibem 
importante património histórico-cultural, permitindo aliar ao turismo de natureza o turismo 
cultural, diversificando a oferta de produtos turísticos. 
 
Em termos gastronómicos, destaca-se o Queijo da Serra e os enchidos. Outro produto da 
região bem conhecido é o Cão da Serra da Estrela, para além do artesanato típico. A 
região tem ainda potencial para a caça e pesca. 
 
 
Ø Aldeias Históricas de Portugal 

 
As dez Aldeias Históricas de Portugal (Almeida, Castelo Novo, Castelo Mendo, Castelo 
Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares, Marialva, Monsanto, Piodão e Sortelha) definem, no 
seu todo, uma área que envolve a Serra da Estrela, abrangendo os territórios da Beira 
Interior e fazendo fronteira com Espanha. São representativas de um património histórico-
cultural riquíssimo, complementado com a sua envolvente geográfica, as populações 
residentes, o clima severo, a terra áspera e os paraísos naturais contrastantes. A região 
exibe ainda testemunhos intactos do património construído, cultural e natural do passado 
mais remoto. 
 
Os ancestrais hábitos comunitários estão ainda patentes nestas aldeias, nomeadamente 
na agricultura. Esta é essencialmente de subsistência, com produção de castanha, vinho, 
azeite, queijo e outros produtos regionais, complementados pela pastorícia. Outros 
aspectos marcantes nesta área geográfica são as linhas defensivas criadas através da 
edificação de numerosos castelos e o património ligado à religião, elemento central da 
vida das populações. 
 
O valor do património construído, a riqueza da envolvência cultural (decorrente do vasto 
passado histórico) e a diversidade da paisagem natural permitem o desenvolvimento do 
turismo na área, relançando as frágeis economias locais. O envolvimento de entidades 
locais, de estruturas da Administração Central e da União Europeia, através de parcerias 
no âmbito do Programa de Recuperação de Aldeias Históricas de Portugal, lançado em 
1994, permitiu a recuperação e divulgação das aldeias seleccionadas. 
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Ø Parque Arqueológico do Vale do Côa 

 
O vale do rio Côa apresenta diversas manifestações artísticas de ar livre inseríveis em 
diversos momentos da Pré-História e da História, nomeadamente o maior conjunto de 
figurações paleolíticas de ar livre até hoje conhecidas. Em consequência do 
reconhecimento do interesse patrimonial e cultural do conjunto de achados presente na 
área, foi decidido em Novembro de 1995 criar o Parque Arqueológico do Vale do Côa. 
 
A decisão de criação do Parque foi tomada na sequência de um amplo debate público, 
levando à suspensão da construção da barragem de Foz Côa, o que levou à publicitação 
das manifestações de arte rupestre na área. A classificação dos núcleos de gravuras 
rupestres como Património Mundial, pela UNESCO, em Dezembro de 1998, foi o culminar 
deste processo. 
 
A própria natureza das gravuras implica a implantação de um turismo de baixa 
densidade, de modo a que o Parque Arqueológico não seja degradado. 
 
 
 
12.3 Estatísticas de Turismo a Nível Regional 

Foi analisada informação estatística referente à capacidade hoteleira (número de 
estabelecimentos) e ao número de hóspedes para a Região Turística das Montanhas (de 
1992 a 1998) e para o concelho da Guarda (de 1992 a 1999).  
 
O Quadro III.1.77 apresenta essa informação estatística, ilustrada pelas FIG. III.1.70 e 
III.1.71. As estatísticas relativas ao número de estabelecimentos e ao número de 
hóspedes referem-se aos registos da Direcção-Geral do Turismo no ano correspondente. 
 
 

Quadro III. 1. 77 – Número de Estabelecimentos e Número de Hóspedes em Portugal, na 
Região Turística das Montanhas e no Distrito da Guarda (1992-1999) 

 
Número de Estabelecimentos Número de Hóspedes 

Portugal Montanhas Guarda Portugal Montanhas Guarda Ano 

N.º N.º % N.º % N.º N.º % N.º % 

1992 1 777 196 11,0 21 1,2 7 528 652 552 599 7,3 105 393 1,4 

1993 1 777 200 11,3 23 1,3 7 098 030 546 211 7,7 101 834 1,4 

1994 1 728 189 10,9 22 1,3 7 694 568 529 443 6,9 90 370 1,2 

1995 1 733 186 10,7 25 1,4 8 020 570 550 117 6,9 73 217 0,9 

1996 1 744 189 10,8 19 1,1 8 273 720 597 153 7,2 94 114 1,1 

1997 1 768 194 11,0 20 1,1 8 751 547 621 469 7,1 100 787 1,2 

1998 1 754 193 11,0 20 1,1 9 751 076 665 561 6,8 80 330 0,8 

1999 1 772 ... ... 24 1,4 9 962 545 ... ... 100 526 1,0 
Fonte: INE 
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Pela análise do Quadro III.1.77 verifica-se que a oferta e procura turísticas a nível 
regional não têm sofrido grandes alterações, no que diz respeito à comparação com os 
dados nacionais.  
 
A Região Turística das Montanhas apresenta cerca de 11% da oferta hoteleira nacional 
(11,0% em 1998) e alberga cerca de 7% dos hóspedes nacionais (6,8% em 1998). O 
distrito da Guarda apresenta 1,2% da oferta e procura hoteleiras nacionais (1,4% para o 
número de estabelecimentos e 1,0 para o número de hóspedes, em 1999). 
 
Verifica-se que o número de hóspedes no distrito da Guarda, no que concerne á 
comparação com os dados a nível nacional, apresenta um comportamento semelhante 
ao número de hóspedes na Região Turística das Montanhas. O mesmo não acontece no 
que respeita ao número de estabelecimentos, onde o decréscimo da percentagem nas 
Montanhas nos anos de 1993 e 1994 não é acompanhado no distrito da Guarda. 
 

Fonte: INE 

 

FIG. III. 1. 70 – Número de Estabelecimentos na Região Turística das Montanhas (a) e no 
Distrito das Guarda (b) (1992-1999) 

 
 
A observação da FIG. III.1.70 possibilita a análise da oferta hoteleira, expressa em 
número de estabelecimentos, na última década. A tendência na Região Turística das 
Montanhas e no distrito da Guarda aponta para uma estabilização da oferta hoteleira na 
região. 
 
Ao nível da procura, expressa em número de hóspedes, a tendência é diferente (ver  
FIG. III.1.71). Na Região Turística das Montanhas verifica-se um claro aumento da 
procura a partir de 1994. O distrito da Guarda apresenta um comportamento distinto. O 
decréscimo até 1995 é notório, atingindo um mínimo de 73 217 hóspedes nesse ano. A 
partir desse período, a tendência é de recuperação, excepto em 1998, ano em que o 
distrito apresenta novo mínimo local, com 80 330 hóspedes. 
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Fonte: INE. 
 

FIG. III. 1. 71 – Número de hóspedes na Região Turística das Montanhas (a) e no distrito da 
Guarda (b) (1992-1998) 

 
 
Esta recuperação poder-se-á dever ao lançamento do Programa de Recuperação das 
Aldeias Históricas de Portugal, que permitiu uma maior divulgação da área como destino 
turístico. Outro elemento que permitiu a divulgação da área, diversificando a oferta em 
termos de programas turísticos, foi a descoberta e divulgação das gravuras rupestres 
paleolíticas e a consequente criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa. 
 
A análise das estatísticas indica que o Programa de Recuperação das Aldeias Históricas 
de Portugal e a criação do Parque Arqueológico do Vale do Côa poderão ter influenciado 
a procura turística da região no sentido do crescimento, não se reflectindo no entanto no 
aumento da oferta hoteleira, no que respeita ao número de estabelecimentos. Assim, o 
aumento da procura turística da área não está a ser acompanhado pelo desenvolvimento 
de infra-estruturas hoteleiras que permitam sustentar esta tendência. 
 
 
 
 
12.4 Caracterização a Nível Concelhio 

Foi feita a caracterização das infra-estruturas, recursos e actividades turísticas existentes 
e potenciais nos cinco concelhos em estudo: Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, 
Mêda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa. Recorreu-se para o efeito à informação constante 
nos Planos Directores Municipais (PDM) respectivos, bem como a informação turística 
diversa. 
 
 
 
12.4.1 Concelho de Almeida 

O concelho de Almeida possui como principal potencial turístico o património cultural 
edificado, sendo a vila de Almeida considerada Monumento Nacional. Os principais 
monumentos com valor histórico são indicados no Quadro III.1.78. 
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Quadro III. 1. 78 – Património Cultural Construído no Concelho de Almeida  

 
Muralhas Medievais de Castelo Mendo (MN) 

Castelo, Praça de Armas e Muralha de Almeida (MN) 

Paços do Concelho de Almeida 

Igreja Matriz, antiga Capela do Convento de N.ª Sr.ª do Loreto 

Palácio da Vedoria 

Quartel das Esquadras  

Torre do Relógio 
MN – Monumento Nacional 

 
 
 
A olaria, o baracejo, a marcenaria, a cestaria, as tapeçarias, a tecelagem, as rendas e as 
albardas são artes de destaque no concelho. Têm ainda relevância trabalhos em metal, 
latoaria, galritos, tamancos ou lacticínios. 
 
Na sede do concelho realiza-se uma feira anual, a 8 de Abril. Assinalam-se ainda as 
feiras e romarias de Santa Eufémia (Freineda, a 15 e 16 de Setembro) e da Senhora da 
Ajuda (Malhada Sorda, a 16 de Setembro). 
 
Na gastronomia tradicional do concelho encontram-se os enchidos, o bucho, o presunto, 
a caça variada e os peixes do rio Côa, acompanhados da Salada de Meruges.  
Na sua doçaria, distingue-se o requeijão acompanhado pelo doce-de-abóbora com 
amêndoa. 
 
O concelho de Almeida possui três estabelecimentos hoteleiros: uma pensão em Vilar 
Formoso e uma unidade de turismo rural e uma pousada na sede do concelho. Estão 
referenciados no Inventário dos Recursos Turísticos da Direcção Geral de Turismo cinco 
restaurantes em Almeida, seis em Vilar Formoso, um no lugar de Botocas (Souto) e um 
no sítio do Cruzeiro. 
 
No concelho há ainda a assinalar a recuperação das Termas da Fonte Santa, com 
equipamentos desportivos, recreativos e de lazer como pólo turístico da área. Em 
Almeida está sediada uma empresa que realiza balonismo. 
 
Os principais recursos turísticos do concelho de Almeida encontram-se representados na 
Carta n.º 14. 
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12.4.2 Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 

O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo dispõe de potencialidades para o 
desenvolvimento de actividades turísticas que se centram sobretudo na beleza natural da 
paisagem e no património arquitectónico edificado.  
 
Desatacam-se como atracções turísticas o conjunto histórico de Castelo Rodrigo, o 
Convento e barragem de Sta. Maria de Aguiar e o alto da serra de Marofa. Os  
principais elementos do património histórico do concelho encontram-se descritos no 
Quadro III.1.79. 
 
 

Quadro III. 1. 79 – Património Cultural Construído no Concelho de Figueira de Castelo 
Rodrigo 

 
Igrejas Matriz de Algodres, Almolafa, Castelo Rodrigo (IIP), Cinco Vilas, Escalhão (IIP), 
Escarigo, Figueira de Castelo Rodrigo, Freixeda do Torrão, Mata de Lobos, Penha de 
Águia, Quintã de Pero Martins, Reigada, Vale de Afonsinho, Verm iosa, Vilar de Amargo e 
Vilar de Torpim  

Igreja de Luzelos  

Capelas de S. Julião, do Senhor dos Aflitos de Algodres, de N.ª Senhora do Pranto, da 
Misericórdia, da Senhora do Monforte (Quinta do Ruivo) e de S. Sebastião  

Capela românica de Algodres  

Ruínas  do Castelo de Monforte, do templo romano de Almofala (Torre das Águias, MN), do 
Solar dos Metelos (MN), torre dos Metelos, da Capela de Santa Marinha, do palácio de 
Cristóvão de Moura e do solar de Pedro Alvares Cabral 

Cruzeiro Roquilho 

Muralhas  e Pelourinho de Castelo Rodrigo (MN) 

Chafariz da Casqueira (VC) 

Convento de Santa Maria de Aguiar (MN) 

Ponte sobre o Rio Aguiar (MN) 

Cruz de S. Alvim 

Solar dos Saraivas (VC) 
MN – Monumento Nacional 
IIP – Imóvel de Interesse Público 
VC – Valor Concelhio 

 
 
As principais especialidades gastronómicas são o queijo, o fumeiro e o mel da região. 
Destaca-se ainda o caldo de couves, a sopa de peixe de Barca d’Alva, a sopa de 
carrapatos, os biscoitos de Escalhão, os mortoiros e os esquecidos. 
 
No concelho, o artesanato centra-se essencialmente no fabrico de cadeiras e miniaturas 
em madeira, na cestaria, olaria, tecelagem e pintura em tecidos. Em Figueira de Castelo 
Rodrigo realiza-se uma feira, a 14 e 20 de Agosto. 
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O Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo dispõe de três estabelecimentos hoteleiros 
(duas pensões e um estabelecimento de turismo rural), todos eles localizados na sede do 
concelho. Estão referenciados 12 restaurantes no concelho, sendo seis em Figueira de 
Castelo Rodrigo, dois em Vilar Amargo, dois em Escalhão, um em Barca d’Alva e um em 
Vilar Torpim. 
 
Os principais recursos turísticos identificados no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 
encontram-se representados na Carta n.º 14. 
 
 
 
12.4.3 Concelho de Mêda 

O principal potencial turístico do concelho de Mêda é o seu património histórico edificado, 
apresentando-se no Quadro III.1.80 os principais elementos patrimoniais. 
 

Quadro III. 1. 80 – Património Cultural Construído no Concelho de Mêda  

 
Castelo de Marialva (MN) 

Castelo de Longroiva (MN) 

Pelourinho de Ranhados (IIP) 

Casa Grande da Prova (IIP) 

Castelo de Ranhados (IIP) 

Pelourinho do Aveloso 

Pelourinho de Longroiva (IIP) 

Pelourinho de Marialva (IIP) 

Pelourinho de Meda (IIP) 

Ponte Romana de Longroiva (IIP) 
MN – Monumento Nacional 
IIP – Imóvel de Interesse Público 

 
 
Ao longo de todo o ano, são realizadas festas em todas as freguesias do concelho, das 
quais se destacam a Feira de S. José (19 de Março, na sede de concelho), a Semana 
Cultural (Junho, na sede do concelho), a Feira de S. Tiago (25 de Julho, em Marialva), a 
Feira das Vindimas (19 de Outubro, na sede do concelho), a Feira de S. Martinho (11 de 
Novembro, em Ranhados), e a Feira de Santo André (30 de Novembro, em Casteição). 
 
Os artesãos de Mêda trabalham essencialmente em tecelagem, escultura, olaria, latoaria 
e cestaria. 
 
No concelho existem sete estabelecimentos turísticos, sendo duas pensões em Meda, 
duas casas de campo no lugar do Coro, Aldeia de Marialva, dois estabelecimentos de 
agro-turismo e um de turismo de habitação em Longroiva. No Inventário dos Recursos 
Turísticos da Direcção-Geral de Turismo, está referenciado apenas um restaurante, na 
sede do concelho. 
 
Os principais recursos turísticos concelhios encontram-se identificados na Carta n.º 14. 
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12.4.4 Concelho de Pinhel 

Mais uma vez é o património cultural o principal atractivo turístico no concelho de Pinhel, 
apresentando-se no Quadro III.1.81 os principais elementos patrimoniais. 
 
 

Quadro III. 1. 81 – Património Cultural Construído no Concelho de Pinhel 

Igrejas de St.ª Maria do Castelo, da Misericórdia (IIP) e de S. Luís (Igreja Matriz) 

Igreja e Convento de St.º António (Igreja dos Frades) 

Capela de Santa Rita 

Castelo e Muralhas de Pinhel (MN) 

Pelourinho de Pinhel (MN) 

Solar dos Mena Falcão 

Antigos paços do Concelho (actual Museu Municipal, IIP) 

Casa Grande (actual Câmara Municipal, VC) 

Paço Episcopal 

Palacete Simões Ferreira 

Casa dos Correia Azevedo e Casa dos Metelo de Nápoles (IIP) 

Necrópole de Vascoveiro 

Cidadelhe 
MN – Monumento Nacional 
IIP – Imóvel de Interesse Público 
VC – Valor Concelhio 

 
 
Outro produto turístico da região é o artesanato, destacando-se os cestos em verga, as 
rendas, as colchas, os bordados e as tapeçarias de retalhos. Em Pinhel realiza-se uma 
feira a 1 e 2 de Maio, realizando-se também uma romaria em Santa Eufémia, a 8 de 
Setembro. 
 
Está referenciada no concelho apenas uma pensão/residencial e cinco restaurantes, 
localizados em Pinhel. 
 
Os principais recursos turísticos concelhios encontram-se identificados na Carta n.º 14. 
 
 
 
12.4.5 Concelho de Vila Nova de Foz Côa 

Desde a descoberta das gravuras rupestres, Vila Nova de Foz Côa tornou-se conhecida 
fundamentalmente pelo seu património arqueológico. Encontram-se já descobertos e 
classificados cerca de 195 sítios de interesse arqueológico, sendo estes actualmente 
geridos pelo Parque Arqueológico do Vale do Côa. 
 
As gravuras mais antigas conhecidas no vale do Côa terão sido feitas há mais ou menos 
20 000 anos, sendo atribuídas ao período Paleolítico. As  gravuras têm como suporte 
superfícies verticais de xisto. Representam essencialmente figuras animalistas. Os 
animais aparecem isolados ou em associação, constituindo autênticos painéis. 
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Os visitantes têm acesso a três núcleos de gravuras, todos situados no Concelho de Vila 
Nova de Foz Côa: 
 

• Penascosa, freguesia de Castelo Melhor; 
• Canada do Inferno, freguesia de Vila Nova de Foz Côa; 
• Ribeira de Piscos, freguesia de Muxagata. 

 
 
As visitas ao Parque Arqueológico realizam-se a partir dos centros de recepção 
existentes, sendo depois os visitantes conduzidos aos locais das gravuras nas viaturas 
do Parque, acompanhados por guias especializados. 
 
O Quadro III.1.82 apresenta o número total de visitantes, por centro de recepção, do 
Parque Arqueológico do Vale do Côa. O Quadro III.1.83 apresenta também o número de 
visitantes mas distinguindo a sua origem nacional ou estrangeira, sendo a evolução entre 
1997 e 2001 ilustrada na FIG. III.1.72. Os dados relativos aos visitantes estrangeiros de 
1997 referem-se ao período entre Agosto de 1996 e Dezembro de 1997, sendo 
apresentados para efeitos de comparação. 
 
 

Quadro III. 1. 82 – Número total de visitantes do Parque Arqueológico do Vale do Côa por 
centro de recepção (1996-2001) 

 
Ano Canada do Inferno Penascosa Ribeira de Piscos Total 

1996 3188 4574 0 7762 

1997 3718 13170 3512 20400 

1998 4514 10902 2656 18072 

1999 4976 10449 2860 18285 

2000 3736 12003 2600 18339 

2001 4633 9746 1815 15927 
Fonte: Parque Arqueológico do Vale do Côa 

 
 

Quadro III. 1. 83 – Número total de visitantes do Parque Arqueológico do Vale do Côa por 
origem nacional ou estrangeira (1997-2001) 

 
Ano Nacionais Estrangeiros Total 

1997 19971 429* 20400 

1998 16661 1411 18072 

1999 16643 1642 18285 

2000 16077 2262 18339 

2001 13197 2730 15927 
Fonte: Parque Arqueológico do Vale do Côa 
* - dados referentes a 1996 e 1997 
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Fonte: Parque Arqueológico do Vale do Côa 

FIG. III. 1. 72 – Número total de visitantes do Parque Arqueológico do Vale do Côa por 
origem nacional ou estrangeira (1997-2001) 

 
 
No entanto, estes não são os únicos pontos de interesse turístico do concelho.  
Destaca-se ainda a paisagem natural, com grande densidade de amendoeiras, vinhas e 
oliveiras, e o património construído (no Quadro III.1.84). 
 
 

Quadro III. 1. 84 – Património Cultural Construído no Concelho de Vila Nova de Foz Côa 

Igrejas Matriz de Almendra, de Freixo de Numão, de Murça, de Numão, de Sebadelhe, de Muxagata, de 
Seixas, e de Vila Nova de Foz Côa (MN) 

Igreja da Misericórdia  

Capelas de N.ª Sra. Da Graça (raiz românica), de N.ª Sra. da Conceição (VC), de St.º António, de St.ª 
Bárbara, de S. Sebastião, de S. João, de S. Sebastião, de St.ª Quitéria, de S. Pedro e St.ª Bárbara, de St.º 
António, de St.ª Eufêmia e St.ª Teresa 

Casas dos Condes de Almendra (IIP), Grande de Cedovim (IIP), dos Albuquerques e dos Andrades (com 
pedra de armas) 

Pelourinhos de Cedovim (IIP), de Almendra (IIP), de Freixo de Numão (IIP), da Horta (IIP), de Touça (IIP) e 
de Vila Nova de Foz Côa (MN) 

Castelos de Castelo Melhor (IIP), de Numão (MN) e Velho de Seixas 

Ruínas de Calábria, Caliábria ou Calábriga 

Povoado pré-histórico do Castanheiro do Vento 

Gravuras rupestres paleolíticas da Penascosa (MN), da Quinta da Barca (MN) e da Ribeira de Piscos (MN) 

Gravuras paleolíticas da idade do ferro em Vale Cabrões e Vale José Esteves 

Gravuras paleolíticas da Canada do Inferno (MN) 

Complexo Arqueológico de Castelo Velho 

Museu e ruínas da Quinta de Santa Maria 

Solares da Casa Grande de Freixo de Numão (IIP), dos Assecas, dos Donas Boto, dos Aguilares e dos 
Viscondes do Banho  

Fontes da Concelha, da Mó e dos Cântaros  

Pelourinho (IIP) e antiga casa da Câmara e Tribunal de Muxagata 

Brasão da família Sampaio e Melo 
MN – Monumento Nacional;   IIP – Imóvel de Interesse Público;   VC – Valor Concelhio. 
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Na época das amendoeiras em flor, destaca-se no concelho a Quinzena das 
Amendoeiras em Flor, incluindo a feira franca e o cortejo alegórico.  
 
Salientam-se também as festas e romarias do Anjo S. Gabriel (Castelo Melhor) e Nossa 
Senhora do Campo (Almendra) no Domingo de Pascoela, para além de diversas festas e 
romarias no concelho ao longo do ano, em honra dos padroeiros das freguesias. 
Realizam-se ainda a Feira Franca da Amendoeira (5 de Março), a Feira do Cebolo e a 
Feira de S. Miguel, em Vila Nova de Foz Côa (8 de Maio e 29 de Setembro, 
respectivamente), a Feira de Numão (15 de Agosto), e os mercados mensais em Horta 
do Douro (1ª Terça-Feira), Numão (4º Sábado), e Freixo de Numão (1º Sábado). 
 
Os frutos secos, em especial a amêndoa, fornecem a matéria prima para as 
especialidades culinárias: os doces de amêndoa, as súplicas, as lampreias de ovos e 
ainda os coscorões, os folares e as bolas toscas, livradas e picadas. Subsistem ainda a 
latoaria, os albardeiros e os trabalhos de renda como formas de artesanato. 
 
No que se refere a estabelecimentos hoteleiros no concelho, existe apenas uma Pousada 
da Juventude, em Vila Nova de Foz Côa. Estão referenciados dois restaurantes, ambos 
na sede do concelho. É possível realizar actividades de ar livre, como actividades com 
cordas, canoagem, montanhismo, passeios pedestres, BTT, escalada e orientação, 
organizadas por uma empresa sediada em Vila Nova de Foz Côa. 
 
Os principais recursos turísticos identificados no concelho de Vila Nova de Foz Côa estão 
representados na Carta n.º 14 (ver VOLUME VII – Peças Desenhadas). 
 
 
 
12.4.6 Evolução da oferta e procura turísticas por concelho 

Nesta secção são apresentadas as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística (de 
1991 a 1999) e da Direcção-Geral do Turismo (dados actuais) a nível concelhio 
referentes aos indicadores que foram tratados também para o nível regional. Foi ainda 
analisado o indicador número de camas.  
 
Não é efectuada uma análise do total de oferta e procura nos cinco concelhos devido à 
inexistência de dados para alguns deles (nomeadamente Mêda a partir de 1996), o que 
influenciaria por defeito os valores encontrados. 
 
No Quadro III.18 apresenta-se a capacidade hoteleira, em número de estabelecimentos e 
em número de camas, e a procura turística, expressa em número de hóspedes, para os 
concelhos afectados pelo projecto. As estatísticas relativas ao número de 
estabelecimentos, número de camas e número de hóspedes referem-se aos registos da 
Direcção-Geral do Turismo no ano correspondente. 
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Quadro III. 1. 85 – Capacidade hoteleira (estabelecimentos e camas) e procura (hóspedes) 
nos concelhos de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Vila Nova de Foz 

Côa (1991-1999) 

 
Concelho 

Almeida Figueira de 
Castelo Rodrigo Mêda Pinhel Vila Nova de Foz 

Côa Ano 

E C H E C H E C H E C H E C H 

1991 3 109 11 014 2 66 245 1 31 223 1 39 - - - - 

1992 3 130 10 540 2 66 394 1 18 498 - - 264 - - - 

1993 3 132 9 211 1 46 ... 1 29 ... 1 42 - - - - 

1994 3 134 7 730 1 36 ... - - - 1 48 - - - - 

1995 3 135 7 912 2 ... ... 1 ... ... 1 48 456 - - - 

1996 3 137 8 613 ... ... ... ... ... ... ... ... ... - - - 

1997 3 134 14 787 1 36 229 ... ... ... ... ... ... - - - 

1998 3 160 14 308 1 36 329 ... ... ... - - - - - - 

1999 3 132 6 367 1 36 433 2 ... ... - - - - - - 
Fonte: INE 
E – número de estabelecimentos C – número de camas H – número de hóspedes 
 
 
A análise do quadro anterior permite verificar a baixa capacidade hoteleira da área, 
destacando-se apenas o concelho de Almeida. Este concelho abrange a vila de Vilar 
Formoso, a fronteira mais movimentada do país, o que poderá explicar a sua maior 
capacidade hoteleira. 
 
Vila Nova de Foz Côa não possuía até 1999 qualquer estabelecimento hoteleiro registado 
na Direcção-Geral do Turismo, o que não é compatível com a estratégia de 
desenvolvimento turístico do concelho com base na implantação do Parque Arqueológico 
do Vale do Côa. 
 
Verifica-se uma disparidade entre a procura turística nos concelhos. A quase totalidade 
da verifica-se no concelho de Almeida, o que poderá dever-se ao facto de Vilar Formoso 
fazer parte deste concelho. 
 
Realizando uma análise à procura apenas no concelho de Almeida verifica-se o 
decréscimo de procura até 1996. No entanto, a procura atingiu um pico em 1997, 
mantendo-se estável em 1998.  
 
Em 1999 verifica-se novo decréscimo, este muito acentuado, para valores inferiores a 
metade dos verificados no ano anterior. No entanto, a procura por parte de hóspedes 
portugueses tem-se mantido estável (entre 5000 e 6000 hóspedes), tendo apenas 
apresentado picos nos anos de 1997 e 1998. Verifica-se o aumento da percentagem de 
portugueses como hóspedes desde 1991 (54%) até 1999 (72%). 
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O concelho de Figueira de Castelo Rodrigo apresenta um aumento acentuado de 
hóspedes nos últimos anos. Os hóspedes são quase exclusivamente cidadãos nacionais, 
como nos restantes concelhos ainda não referidos. 
 
A diminuição da procura turística na área deve-se quase exclusivamente à diminuição do 
número de hóspedes estrangeiros no concelho de Almeida. A estabilização/aumento do 
número de hóspedes nacionais poderá dever-se á promoção turística interna da área 
através dos programas anteriormente apresentados. 
 
O Quadro III.1.86 apresenta a capacidade hoteleira actual nos concelhos afectados pelo 
projecto. Os dados foram retirados do Guia Oficial do Alojamento Turístico de 2000 e do 
Guia Oficial do Turismo no Espaço Rural de 2002, e por consulta da página de Internet 
da Direcção-Geral do Turismo. 
 
 

Quadro III. 1. 86 – Capacidade hoteleira actual (estabelecimentos e camas) nos concelhos 
Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Meda, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa 

 

Concelho Classificação C Designação Localização 

Pousada 42 Pousada Senhora das Neves Almeida 

Hotel 3 estrelas  64 Hotel Lusitano Vilar Formoso 

Pensão 2ª categoria 92 Pensão Alcino / Residencial Vilar Formoso 
Almeida 

Casa de Campo 8 Casa Pátio da Figueira Almeida 

Pensão 2ª categoria 32 Pensão Figueirense Figueira de Castelo Rodrigo 

Pensão 2ª categoria 46 Pensão Restaurante 
Transmontano da Beira Figueira de Castelo Rodrigo 

Figueira de 
Castelo 
Rodrigo 

Turismo Rural 4 Casa do Baldo Castelo Rodrigo 

Pensão 1ª categoria 39 Pensão Novo Dia Meda 

Pensão 2ª categoria 18 Pensão Nova Era / Residencial Meda 

Casa de Campo 12 Casa do Coro Marialva 

Agro-Turismo 16 Quinta do Chão D’Ordem  Quinta do Chão D’Ordem  

Casa de Campo 6 Casa da Vila de Marialva Marialva 

Agro-Turismo 18 Quinta do Nadavau Longroiva 

Meda 

Turismo de Habitação 5 Solar de Longroiva Longroiva 

Pinhel Pensão 2ª categoria 44 Pensão Falcão / Residencial Pinhel 

Vila Nova 
de Foz Côa Pousada de Juventude 20 Pousada de Juventude de Vila 

Nova de Foz Côa Vila Nova de Foz Côa 

Fonte: DGT 
C – número de camas 
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A classificação dos estabelecimentos é apresentada de acordo com a classificação 
adoptada oficialmente em Portugal. As categorias Casa de Campo, Turismo Rural, Agro-
Turismo e Turismo de Habitação referem-se a estabelecimentos de Turismo no Espaço 
Rural. 
 
A oferta de alojamento turístico na área é quase exclusivamente sob a forma de pensões, 
pousadas e estabelecimentos de turismo no espaço rural, estando actualmente registado 
na Direcção-Geral do Turismo apenas um hotel, em Vilar Formoso. 
 
Verifica-se uma apreciável implantação do turismo no espaço rural na área, 
representando 43% dos estabelecimentos hoteleiros (14% das camas disponíveis). É 
ainda de salientar o facto da única oferta hoteleira disponível em Vila Nova de Foz Côa 
ser uma Pousada de Juventude e de não existir qualquer parque de campismo 
referenciado na área. 
 
A capacidade hoteleira do concelho de Almeida concentra-se sobretudo em Vilar 
Formoso. Os dois estabelecimentos nesta vila fronteiriça representam cerca de 76% da 
capacidade hoteleira do concelho. Esta oferta poderá dever-se não ao desenvolvimento 
do turismo na área de estudo mas ao facto de Vilar Formoso ser a fronteira terrestre mais 
movimentada do país. 
 
 
 
 
12.5 Análise das Políticas Municipais 

Neste capítulo apresentam-se as perspectivas municipais relativamente ao 
desenvolvimento turísticos em cada concelho. 
 
 
 
12.5.1 Concelho de Almeida 

O PDM do concelho de Almeida inclui objectivo central do Plano fixar a população, 
preservando a identidade cultural e a qualidade do ambiente. Para isso propõe duas 
estratégias que influenciam directamente o turismo na área, abordadas nas subsecções 
seguintes. 
 
 
Estratégia 1 – Investir na qualidade do ambiente natural e na recuperação do 
património 
 
No âmbito da estratégia proposta pelo PDM, a valorização do património natural e cultural 
do concelho assume especial importância para a promoção do turismo. Esta estratégia 
passa pela intervenção nas regras de construção do concelho, no sentido da não 
descaracterização do património edificado e da contenção dos aglomerados nos seus 
limites actuais, pela recuperação de intervenções descaracterizantes anteriores 
(nomeadamente em Castelo Bom e Castelo Mendo) e pela valorização do património 
classificado existente no concelho. 
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No sentido de preservar e valorizar o património edificado existente, o PDM propõe a 
inventariação do património edificado do concelho, com especial atenção a pontes, 
calçadas e caminhos medievais. É também proposta a elaboração dos processos de 
classificação de diversos imóveis. Destaque-se ainda a intenção de elaborar o processo 
de classificação da Praça Forte de Almeida como Património Mundial. 
 
 
Estratégia 2 – Promover a qualificação e diversificação da capacidade produtiva 
local 
 
O PDM de Almeida assume o comércio e o turismo como promotores da capacidade 
produtiva local. Assim, propõe aumentar a oferta de infra-estruturas turísticas e de 
equipamentos e serviços de desporto, cultura e lazer. As infra-estruturas propostas são 
um parque de campismo, uma casa de cultura, piscinas, campos de ténis, parques de 
merendas e praias fluviais. Esta estratégia passa também pela procura de iniciativas 
privadas para a recuperação de casas para o turismo rural (nomeadamente no interior 
das muralhas da Vila de Almeida) e pela promoção da caça, da pesca e dos produtos 
locais. 
 
Como grandes infraestruturas de apoio ao desenvolvimento que poderão afectar 
positivamente o turismo, o PDM propõe a melhoria das acessibilidades externas e 
internas e a implementação de barragens e albufeiras previstas para o concelho. 
 
É ainda proposta a promoção da imagem do concelho no exterior, por meio da edição de 
roteiros turísticos e da divulgação de festas, romarias e feiras tradicionais. A animação 
cultural na fortaleza de Almeida e a criação de percursos turísticos complementam essa 
proposta. 
 
 
 
12.5.2 Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo 

Considerando as potencialidades e recursos turísticos identificados durante a elaboração 
do PDM de Figueira de Castelo Rodrigo, este plano considera o sector do turismo como 
relevante na estratégia de desenvolvimento económico do concelho. As acções 
propostas para o turismo são: 
 

• Melhoria da qualidade hoteleira do concelho; 
• Fomento de uma política de valorização das potencialidades do concelho; 
• Criação de um clube náutico, dinamizador de provas desportivas no rio Douro e 

na albufeira da barragem de Santa Maria de Aguiar; 
• Aproveitamento das capacidades cinegéticas do concelho; 
• Divulgação do património natural, arqueológico, histórico, arquitectónico e 

gastronómico do concelho; 
• Abertura da fronteira  de Barca d’Alva e respectivas ligações ferroviárias; 
• Formação profissional dos técnicos da indústria hoteleira. 
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12.5.3 Concelho de Meda 

O PDM de Meda considera o desenvolvimento turístico do concelho como um dos 
objectivos a ser atingido, propondo as seguintes medidas: 
 

• Instalação de uma pousada/estalagem em Meda; 
• Instalação de um parque de campismo em Meda ou próximo do nó com o IP2; 
• Recuperação de casas solarengas bem como de outras com características 

apropriadas para o turismo de habitação e o agro-turismo; 
• Construção de termas em Areola e Longroiva. 

 
 
Estas medidas complementam outras não direccionadas para o turismo, mas que terão 
sobre ele um impacte positivo, nomeadamente operações de renovação e 
embelezamento urbano em núcleos históricos, melhoria das acessibilidades intra e  
inter-municipais e instalação de praias fluviais na ribeira da Teja e na ribeira de 
Massueime. 
 
 
 
 
12.5.4 Concelho de Pinhel 

O PDM de Pinhel considera importante a criação de programas para o aproveitamento 
das riquezas patrimoniais e histórico-culturais, através de uma adequada publicitação dos 
mesmos, tendo em vista o incentivo do turismo na região.  
 
No domínio do património, importante recurso turístico da região, o PDM de Pinhel 
propõe diversos processos de classificação de património e o levantamento e 
investigação de outro património arquitectónico e arqueológico. 
 
 
 
12.5.5 Concelho de Vila Nova de Foz Côa 

O aumento da qualidade do serviço turístico e a criação de um gabinete de turismo no 
concelho são, segundo o PDM de Vila Nova de Foz Côa, exemplos de medidas que 
conduziriam ao incremento de actividades de lazer no município.  
 
São também propostas do plano o aproveitamento da imagem de marca do “vinho do 
Porto”, bem como excursões para ver as amendoeiras em flor. 
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12.6 Síntese 

Com excepção do património arqueológico de Vila Nova de Foz Côa, o potencial  
de atractividade turística na região é muito ligado ao artesanato e património 
arquitectónico.  
 
A implementação do Programa de Recuperação das Aldeias Históricas de Portugal 
fomentou o turismo cultural na área. Por outro lado, a oferta em termos de infra-estruturas 
turísticas é escassa, bem como a procura, embora a nível regional se tenha verificado o 
aumento da procura. 
 
A região apresenta assim potencial para um turismo de baixa densidade, associado a 
turismo rural, turismo cultural e turismo natureza, ainda insuficientemente explorado como 
mercado turístico. 
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13. USO DO SOLO E ORDENAMENTO 

13.1 Introdução 

A análise relativa ao Uso do Solo na área de intervenção do Aproveitamento 
Hidroeléctrico (AH) do Alto Côa compreende o levantamento do estado actual da situação 
no que respeita: 
 

a) À ocupação do território, incluindo a localização das principais áreas urbanas e 
rede viária fundamental; 
 

b) Às condicionantes existentes na área de intervenção, designadamente a 
Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), Rede 
Natura 2000, outras áreas sensíveis e condicionantes previstas nos planos de 
ordenamento do território; 
 

c) Às propostas de ordenamento previstas em instrumentos de planeamento de 
nível regional ou municipal. 

 
As secções seguintes irão abordar estes diversos factores de uso do solo, sendo 
ilustradas por cartografia complementar (Carta 12 – Condicionantes e Carta 13 – 
Ordenamento do Território; Carta 15 – Impactes no Uso do Solo). 
 
 
 
 
13.2 Divisão Administrativa 

A área de intervenção do AH do Alto Côa localiza-se na Região Norte e abrange 
territórios dos municípios de Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Vila 
Nova de Foz Côa. Pode descrever-se a localização específica da área de intervenção, e 
sua área de influência, através da seguinte classificação administrativa: 
 

NUT II – Norte e Centro; 
 
NUT III – Douro e Beira Interior Norte; 
 
Distrito – Guarda; 
 
Concelhos – Almeida; Figueira de Castelo Rodrigo; Mêda; Pinhel; Vila Nova de Foz 
Côa; 
 
Freguesias – Um total de 25 freguesias, sendo 2 no concelho de Almeida (Almeida e 
Vale Verde), 7 no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo (Algodres, Cinco Vilas, 
Comeal, Penha de Águia, Quintã de Pero Martins, Reigada e Vale de Afonsinho), 2 no 
concelho de Mêda (Barreira e Coriscada), 8 no concelho de Pinhel (Azevo, Bogalhal, 
Cidadelhe, Ervedosa, Pereiro, Pinhel, Vale de Madeira e Vascoveiro) e 6 no concelho 
de Vila Nova de Foz Côa (Almendra, Castelo Melhor, Chãs, Foz Côa, Muxagata e 
Santa Comba). 
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13.3 Instrumentos de Gestão Territorial 

Nesta secção procede-se à identificação dos instrumentos de gestão territorial em vigor 
na área de estudo. 
 
Os instrumentos de gestão do território têm enquadramento na Lei n.º 48/98, de 11 de 
Agosto, que estabelece as bases de política de ordenamento do território e de urbanismo, 
sendo o seu regime jurídico definido pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro. 
 
 
 
 
13.3.1 Planos de Bacia Hidrográfica (PBH) 

Os PBH são planos sectoriais de incidência territorial integrados nos planos de recursos 
hídricos, nos termos do Decreto-Lei n.º 45/94, de 22 de Fevereiro, que regula o processo 
de planeamento dos recursos hídricos e a elaboração e a aprovação dos respectivos 
planos.  
 
Nos termos da Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, e do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de 
Setembro, constituem instrumentos de programação ou de concretização de uma política 
nacional com incidência na organização do território. 
 
O PBH do Douro foi elaborado tendo em consideração as exigências e os requisitos 
contemplados no Decreto-Lei n.º 45/94 de 22 de Fevereiro, e no Decreto-Lei n.º 380/99, 
de 22 de Setembro. 
 
A área em estudo enquadra-se na área de intervenção do PBH do Rio Douro, aprovado 
pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 12 de Dezembro. 
 
 
 
 
13.3.2 Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) 

Os PROT definem a estratégia regional de desenvolvimento territorial, integrando as 
opções estabelecidas a nível nacional e considerando as estratégias municipais de 
desenvolvimento local, constituindo o quadro de referência para a elaboração dos planos 
municipais de ordenamento do território. 
 
A área de intervenção do AH do Alto Côa não é abrangida por nenhum PROT aprovado 
ou em elaboração. 
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13.3.3 Planos Intermunicipais de Ordenamento do Território (PIOT) 

Os PIOT, criados pela Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto, são instrumentos de 
desenvolvimento territorial que asseguram, a articulação entre o plano regional e os 
planos municipais de ordenamento do território, no caso de áreas territoriais que, pela 
interdependência dos seus elementos estruturantes, necessitam de uma coordenação 
integrada. 
 
Embora o concelho de Vila Nova de Foz Coa esteja, parcialmente, inserido na área de 
intervenção do Plano Intermunicipal de Ordenamento do Território do Alto Douro 
Vinhateiro (PIOT-ADV), a área de estudo não se integra na área de influência deste 
plano. 
 
O PIOT-ADV, da responsabilidade da Associação de Municípios de Trás-os-Montes e 
Alto Douro, encontra-se à data de elaboração do presente relatório em fase de discussão 
pública. Este Plano decorre da proposta de inscrição do Alto Douro Vinhateiro na Lista de 
Património Mundial da UNESCO, consubstanciando o compromisso do Estado Português 
de proteger eficazmente o património a classificar e de preservar as características que 
lhe conferem um “valor universal excepcional”. 
 
 
 
 
13.3.4 Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT) 

Os PMOT são instrumentos de natureza regulamentar, aprovados pelos municípios. 
Estes planos estabelecem o regime de uso do solo, definindo modelos de evolução 
previsível da ocupação humana e da organização de redes e sistemas urbanos e, na 
escala adequada, parâmetros de aproveitamento do solo e de garantia da qualidade 
ambiental. 
 
A área de estudo enquadra-se nas áreas de intervenção de diversos PMOT, 
designadamente, de vários Planos Directores Municipais (PDM). Estes PDM foram, no 
entanto, elaborados ao abrigo do regime jurídico anterior definido pelo Decreto-Lei  
n.º 69/90, de 2 de Março, com alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 21/92, de 8 de 
Outubro. 
 
De acordo com o referido anteriormente, a área de intervenção do Projecto abrange 
territórios de 5 municípios: Almeida, Figueira de Castelo Rodrigo, Mêda, Pinhel e Vila 
Nova de Foz Côa. Todos estes municípios têm os seus PDM aprovados, ratificados e 
regulamentados, respectivamente por: 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/94, de 2 de Dezembro – PDM de 
Almeida; 

 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 33/95, de 10 de Abril – PDM de 
Figueira de Castelo Rodrigo; 
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§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 137/95, de 14 de Novembro – PDM de 
Mêda; 

 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 83/95, de 1 de Setembro – PDM de 
Pinhel; 

 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 2/95, de 13 de Janeiro – PDM de Vila 
Nova de Foz Côa. 

 
 
De acordo com o n.º 1 do artigo 1º do Decreto-Lei n.º 50/99, de 16 de Fevereiro, estes 
PDM, com excepção do de Almeida, foram suspensos pelo prazo de dois anos na área 
de intervenção do Parque Arqueológico do Vale do Côa. Este período de suspensão 
parcial foi posteriormente prorrogado por seis meses pelo Decreto-Lei n.º 95/2001, de 23 
de Março.  
 
Os PDM constituem uma fonte essencial de informação para a descrição da situação 
actual em matéria de uso do solo, uma vez que oferecem o principal referencial para a 
apreciação dos impactes do projecto em termos de alterações ao uso do solo. Os PDM 
são igualmente a principal fonte de informação no que respeita às condicionantes ao uso 
do solo. 
 
As Cartas 12 e 13 apresentam a síntese, respectivamente, das condicionantes 
consideradas e das propostas de ordenamento previstas nos PDM em causa. Estas 
cartas ilustram assim a situação de referência nestes dois domínios fundamentais de uso 
do solo. A sua descrição será feita em secções posteriores. 
 
 
 
 
13.4 Ocupação Actual do Solo 

A Carta 15 apresenta o padrão de ocupação do solo da envolvente das áreas de 
intervenção. Esta carta foi realizada com base em cartografia digital do Centro Nacional 
de Informação Geográfica (CNIG). As classes de ocupação actual do solo apresentadas 
na Carta 15 resultam da agregação das classes definidas na cartografia do CNIG (ver 
Quadro III.1.87).  
 
Esta agregação foi efectuada com base na equivalência entre as características de 
ocupação dessas classes. 
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Quadro III. 1. 87 – Classes de Uso do Solo Obtidas a partir do Agrupamento das Classes 
Definidas pelo CNIG 

 

CLASSES DA CARTA 15 DO EIA CLASSES DA CARTOGRAFIA DO CNIG 

Áreas Sociais (As) UU1; UU2 

Áreas Agrícolas 

Culturas anuais (Ca) CB0; CN0; CP0; CZ0 

Sequeiro (Cs) CC1; CA1; CI1; CO1; CV1; CX1 

Regadio (Cr) CC2 

Vinha (V) VA1; VO1; VV1; VC1 

Pomar (Po) AA1; AA2; AA4; AO4; AV4; AA9; AAx 

Olival (Ol) OA1; OO1 

Pastagens (Pp) II1 

Territórios agro-florestais (Agf) CF0; CQ0 

Áreas Florestais 

Sobreiro (Sb) BB1; BB2; BB3; BC2; BF2 

Azinheira (Az) ZZ1; ZZ2; ZZ3 

Carvalho (Cv) QQ1; QQ2; QQ3; QQ4; QQ6; QF2; QP4 

Povoamentos mistos de sobreiro, azinheira e 
carvalhal  

BZ1; BZ2; BZ3; ZB1; ZB2; ZB3; ZQ1; ZQ2; QB1; 
QZ3 

Castanheiro (Ct) NN1; NN2 

Eucalipto (E) EE3 

Outras resinosas  RR3 

Pinhal bravo (Pnb) PP1; PP2; PP3; PP4; PB2; PF1; PF2; PQ1; PQ2; 
PQ4; PZ2 

Outras folhosas (Fh) FF2; FF5 

Matos (Ma) II2; IB0; IF0; IP0; IQ0; IZ0 

Afloramentos Rochosos (Afr) JY1; JY2 

Áreas Descobertas e/ou Degradadas JF0; JJ9 

Cursos de Água (Cag) HH1 

Lagoas e Albufeiras  HH2 

 
 
Relativamente ao padrão de ocupação actual do solo na área inundável verifica-se o 
claro predomínio das áreas de matos, ocorrendo ainda extensas áreas de olival, 
pastagens, sobreiro e povoamentos mistos de sobreiro, azinheira e carvalhal. Parte 
significativa dos solos localizados na área inundável encontram-se classificados como 
áreas de REN (ver ponto 13.6.1), embora ocorram também algumas áreas de RAN (ver 
ponto 13.6.2), ainda que pouco representativas no contexto geral. 
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Todos os núcleos urbanos existentes na envolvente, com população actualmente 
residente, localizam-se fora da área inundável. Há contudo a registar vias rodoviárias, 
pontes, edificações isoladas que ficarão submersas, bem como áreas de propriedade 
agrícola, já identificadas e referidas nos capítulos relativas aos aspectos 
socioeconómicos e de economia agrária. 
 
A interpretação de representatividade dos impactes e o valor dessas áreas recorrerá 
contudo da caracterização e análise feita noutros contextos, designadamente no domínio 
da vegetação, paisagem e economia agrária. O cruzamento dessa informação com as 
intenções de desenvolvimento constantes dos instrumentos de gestão territorial irá 
possibilitar uma interpretação mais precisa dos impactes sobre o uso do solo, e 
concretamente sobre a ocupação actual do território. 
 
 
 
 
13.5 Rede Viária e Acessibilidades 

A área de estudo é servida apenas por ligações rodoviárias, estando a única linha 
ferroviária existente desactivada. 
 
Na Carta 15 representa-se a rede viária principal da área em estudo. Relativamente às 
ligações rodoviárias afectadas pela área inundável e que exigem restabelecimento, 
destacam-se: 
 

§ o troço da Estrada Municipal (EM) n.º 607 até à Ponte da União, a própria ponte 
e parte do troço final desta estrada; 
 

§ o Caminho Municipal (CM) n.º 1056 na zona da travessia da rib.ª de Massueime 
e respectiva ponte; 
 

§ o troço da Estrada Nacional (EN) n.º 221, que liga Figueira de Castelo Rodrigo 
a Pinhel, na zona de travessia do Rio Côa e respectiva ponte; 
 

§ o troço da EN324, que liga Mêda a Marialva, na zona de travessia da rib.ª da 
Cabras e respectiva ponte. 

 
 
A localização prevista para os estaleiros, pedreiras e escombreiras inclui o 
estabelecimento de acessos específicos, que irão requerer igualmente o estabelecimento 
de ligações à rede viária existente, os quais estão representados na Carta 1 –
 Localização da Intervenção (Esboço Corográfico), Folha 1A. 
 
No Plano Rodoviário Nacional de 2000 (Decreto-lei n.º 222/98, de 17 de Julho) está 
prevista a construção do IC 34 entre Vila Nova de Foz Côa (IP2) e Barca de Alva, que 
atravessará a zona do túnel de derivação junto a Almendra. 
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13.6 Condicionantes 

Nesta secção procede-se à identificação das condicionantes consideradas nos PDM em 
vigor na área de estudo, as quais se encontram representadas na Carta 12. 
 
 
 
 
13.6.1 Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A Reserva Ecológica Nacional (REN) é um instrumento de ordenamento regulamentado 
pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 213/92, de 12 
de Outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 79/95, de 20 de Abril. 
 
A REN "(...) Constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do 
condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, 
garante a protecção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos 
biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das actividades humanas." 
(Decreto-Lei n.º 93/90, Art.º 1º). 
 
Compete ao Governo, ouvida a Comissão Nacional da REN, aprovar a integração e a 
exclusão de áreas da REN, através de Resolução do Conselho de Ministros, a publicar 
em Diário da República. As propostas de delimitação são elaboradas pelas Direcções 
Regionais Ambiente e Ordenamento do Território (DRAOT). 
 
Todos os concelhos em análise têm a delimitação da área de REN aprovada, 
respectivamente por: 
 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 226/93, de 25 de Fevereiro – Concelho 
de Almeida; 
 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 60/96, de 26 de Abril – Concelho de 
Figueira de Castelo Rodrigo; 
 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 75/96, de 24 de Abril – Concelho de 
Mêda; 
 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 116/93, de 1 de Fevereiro – Concelho 
de Pinhel; 
 

§ Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/96, de 13 de Maio – Concelho de 
Vila Nova de Foz Côa. 
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13.6.2 Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

A Reserva Agrícola Nacional, instituída através do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de 
Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 274/92, de 12 de Dezembro, tem como objectivo 
defender as áreas de maiores potencialidades agrícolas ou que foram objecto de 
importantes investimentos destinados a aumentar a sua capacidade produtiva. 
 
A RAN é constituída por solos da Capacidade de Uso A ou B, bem como por solos de 
baixas aluvionares e coluviais e, ainda, por solos de outros tipos cuja integração se 
mostre conveniente para a prossecução dos fins previstos na lei. 
 
As áreas da RAN encontram-se cartografadas à escala 1:25000 e publicadas em portaria 
no Diário da República. Com a ratificação e publicação dos Planos Directores Municipais 
(PDM) aquelas portarias caducam e a carta da RAN é a constante dos PDM. 
 
Nos termos do n.º 1 do Art. 8º do Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho, nos solos de 
RAN são proibidas todas as acções que destruam ou diminuam as suas potencialidades 
agrícolas, exceptuando-se as utilizações não agrícolas referidas no n.º 2 do Art.º 9 do 
citado diploma, mediante parecer favorável das respectivas Comissões Regionais de 
Agricultura, as quais incluem empreendimentos ou construções de interesse público cuja 
localização não apresente alternativa técnica economicamente aceitável. Tratando-se de 
um empreendimento de interesse público, o presente Projecto integra-se no regime de 
excepções, ao abrigo das quais a obra poderá ser executada. 
 
A RAN encontra-se delimitada em todos os concelhos abrangidos pela área de estudo, 
tendo sido aprovada pela: 
 

§ Portaria n.º 161/93, de 11 de Fevereiro – Concelho de Almeida; 
 

§ Portaria n.º 169/93, de 15 de Fevereiro – Concelho de Figueira de Castelo 
Rodrigo; 
 

§ Portaria n.º 138/93, de 8 de Fevereiro – Concelho de Mêda; 
 

§ Portaria n.º 184/93, de 17 de Fevereiro – Concelho de Pinhel; 
 

§ Portaria n.º 189/96, de 17 de Fevereiro – Concelho de Vila Nova de Foz Côa. 
 
 
 
13.6.3 Áreas Protegidas 

Na área de intervenção do AH do Alto Côa não existe nenhuma área protegida nos 
termos do Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 227/98, de 17 de Julho. 
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13.6.4 Rede Natura 2000 

O Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, revê a transposição para direito interno da 
Directiva Comunitária Habitats 92/43/CEE, de 21 de Maio, relativa à conservação dos 
habitats naturais e da fauna e flora selvagens. De entre o conjunto de medidas de 
protecção, valorização e promoção ambiental consubstanciadas por este diploma 
destaca-se a criação de um conjunto de sítios com interesse comunitário, designados 
Zonas Especiais de Conservação (ZEC), os quais, a par com as Zonas de Protecção 
Especial (ZPE) viriam a integrar a Rede Natura 2000. 
 
De acordo com as disposições do mesmo diploma a classificação de uma ZEC 
pressupõe a prévia elaboração e aprovação de uma lista nacional de sítios, 
representativa dos habitats e espécies a proteger e de onde serão, posteriormente, 
seleccionados os sítios de interesse comunitário. A Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 142/97, de 28 de Agosto, aprova a 1ª Fase da Lista Nacional de Sítios da Rede 
Natura 2000, na qual se incluí o Sítio PTCON0022 “Douro Internacional” parcialmente 
abrangido pela área de estudo. 
 
A integração deste Sítio, com uma área de 36.187 ha, justifica-se pela ocorrência de 
diversos habitats naturais incluídos no Anexo I da Directiva Habitats e de espécies de 
flora e fauna constantes do Anexo II da mesma Directiva, os quais viriam também a 
constar, respectivamente, dos Anexos B-I e B-II do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
Março. Dos habitats presentes nesta área dois são considerados prioritários: Substepes 
de gramíneas e anuais e Florestas mediterrânicas endémicas de Juniperus ssp. Entre as 
espécies de fauna ocorrentes é indicada como prioritária o Lobo (Canis lupus). 
 
A área de estudo localiza-se igualmente na área da ZPE do Douro Internacional e Vale 
do rio Águeda e da ZPE do Vale do Côa, ambas criadas pelo Decreto-Lei n.º 384-B/99, 
de 23 de Setembro. Refira-se que as áreas classificadas como ZPE estão 
automaticamente integradas na Rede Natura 2000, ao abrigo das disposições do 
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril. 
 
 
 
13.6.5 Património Cultural 

Em relação ao património cultural classificado, refere-se a afectação do conjunto dos 
Sítios Arqueológicos do Vale do Côa classificado como monumento nacional, pelo 
Decreto n.º 32/97, de 2 de Julho. 
 
Com vista à protecção adequada dos vestígios arqueológicos e a elaboração de um 
plano global de intervenção para a área de dispersão dos mesmos, no âmbito da 
instituição do Programa de Desenvolvimento Integrado do Vale do Côa (PROCOA) foi 
criado, pelo Decreto-Lei n.º 50/99, de 16 de Fevereiro, o Parque Arqueológico do Vale do 
Côa.  
 
A área delimitada como Parque fica sujeita à adopção de medidas preventivas que 
condicionem a realização de acções que possam pôr em causa a viabilidade de 
execução do plano de intervenção a elaborar pelo Instituto Português de Arqueologia 
(IPA), como é o caso do presente projecto, sujeitando-o a autorização prévia pelo IPA.  
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Os prazos estabelecidos nos artigos 1º e 2º do referido diploma para adopção de 
medidas preventivas foram prorrogados por seis meses com a aprovação do Decreto-Lei 
n.º 95/2001, de 23 de Março. 
 
A posterior aprovação do Decreto-Lei n.º 131/2002, de 11 de Maio, estabelece a forma de 
criação e gestão de parques arqueológicos, no qual se inclui o do Vale do Côa, bem 
como os objectivos, o conteúdo material e o conteúdo documental do plano de 
ordenamento de parque arqueológico. 
 
 
 
13.6.6 Outras Condicionantes 

Além das condicionantes ao uso do solo já referenciadas nas secções anteriores, os 
PDM indicam outras condicionantes cuja localização se apresenta na Carta 12 – Carta de 
Condicionantes. Estas condicionantes incluem: 
 

- Domínio Público Hídrico (DPH); 

- Nascente de água minero-medicinal de Fonte Santa; 

- Pedreiras; 

- Manchas de sobreiros e azinheiras; 

- Zonas de caça; 

- Áreas ardidas; 

- Elementos patrimoniais classificados ou em vias de classificação; 

- Infraestruturas de abastecimento de água potável (captação de água, Estação 
de Tratamento de Águas, condutas adutoras, reservatório); 

- Infraestruturas de saneamento básico (emissário/colector, fossas sépticas, 
Estação de Tratamento de Águas Residuais, aterro sanitário/lixeira); 

- Infraestruturas rodoviárias (rede rodoviária nacional e municipal); 

- Infraestruturas eléctricas (linhas de alta e média tensão e postos de 
transformação); 

- Servidão radioeléctrica de Bornes-Meda; e 

- Marcos geodésicos. 

 
 
De um modo geral todas as condicionantes enumeradas se localizam fora da área 
inundável do projecto. Contudo a localização de algumas delas, tais como as infra-
estruturas de abastecimento de água potável e de saneamento podem vir a influenciar, 
ou a ser influenciadas pela existência de um plano de água como o previsto no âmbito do 
projecto. O tratamento detalhado destes aspectos remete-se para o Capítulo 7 –
 Qualidade da Água. A análise exaustiva dos elementos patrimoniais localizados na área 
inundável é efectuada no capítulo do Património Arqueológico e Edificado. 
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13.7 Propostas de Ordenamento 

13.7.1 PBH do Douro 

O PBH do Douro apresenta-se como um instrumento privilegiado para a identificação dos 
problemas da situação actual dos recursos hídricos, referenciação das respectivas 
condicionantes, visando a definição de objectivos a atingir e a apresentação das 
estratégias, medidas, acções e orientações com vista à sua concretização. 
 
Neste contexto, o Plano apresenta uma síntese e diagnóstico da situação actual, na qual 
são apresentadas as principais problemáticas desta bacia hidrográfica, incluindo a 
identificação, caracterização e análise dos problemas existentes, das suas causas e 
condicionantes e das soluções já previstas para a superação dos mesmos.  
 
Este diagnóstico incide sobre dez áreas temáticas, as quais incluem os aspectos 
biofísicos e os socioeconómicos, a descrição e qualidade dos recursos hídricos, os 
aspectos relacionados com a ocupação do solo e ordenamento do território e os aspectos 
relacionados com as necessidades / disponibilidades de água, os níveis de  
atendimento das populações, a eficiência da utilização da água e as situações 
hidrológicas extremas. 
 
Tendo como pano de fundo os cenários de desenvolvimento socioeconómico 
perspectivados para esta região no contexto do Plano e atendendo aos objectivos 
fundamentais da política de gestão dos recursos hídricos, definiram-se, para cada uma 
das dez áreas temáticas referidas, o conjunto de objectivos estratégicos e operacionais, 
tendo em vista a resolução dos problemas diagnosticados e as necessárias alterações 
estruturais para uma correcta política de gestão dos recursos hídricos. 
 
Os objectivos estratégicos materializam as principais linhas estratégicas que deverão 
orientar a gestão dos recursos hídricos da área do PBH do Douro. São 12 as principais 
linhas de orientação estratégica consideradas mais relevantes no contexto deste Plano, 
tendo as 11 primeiras um carácter sectorial, vertical e a restante um carácter espacial, 
horizontal em relação àquelas. 
 
Relativamente às 11 linhas estratégicas sectoriais, as primeiras cinco, designadas “linhas 
estratégicas fundamentais” (F1 a F5), são condições fundamentais para a prossecução 
de uma política de desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos desta bacia 
hidrográfica, consistindo as seis restantes designadas “linhas estratégicas instrumentais” 
(I.1 a I.6), em orientações instrumentais essenciais para a concretização racional das 
cinco primeiras. 
 
Finalmente, como a área do Plano apresenta uma grande diversidade de regiões com 
características bastante diversas, as quais justificam a consideração de abordagens 
diferenciadas, definiu-se uma estratégia espacial (E.1), que consistiu na sua divisão em 
subáreas territoriais cuja a especificidade é susceptível de implicar análises e actuações 
distintas. 
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Apresentam-se, em seguida, de forma sintética, as 12 linhas estratégicas adoptadas: 
 
 

F.1 – Redução das cargas poluentes emitidas para o meio hídrico, através de 
uma estratégia específica para as actividades económicas que constituem fontes de 
poluição hídrica, baseada em planos de acção que visem a eliminação dos 
incumprimentos legais e tenham em conta, para cada trecho da rede hidrográfica, a 
classificação de qualidade da água em função das utilizações; 
 
 
F.2 – Superação das carências básicas de infraestruturas, através da construção 
de novas, reabilitação das existentes e integração do ciclo urbano do 
abastecimento/rejeição da água; 
 
 
F.3 – Melhoria da garantia da disponibilidade de recursos hídricos utilizáveis, 
por forma a dar satisfação às necessidades das actividades sociais e económicas, 
através da melhoria da eficiência da utilização da água e da regularização de caudais, 
tendo em conta como condicionantes a definição de um regime de caudais ambientais 
e a gestão hídrica na parte espanhola da bacia; 
 
 
F.4 – Acréscimo da segurança de pessoas e bens, relacionada com o meio hídrico, 
através da preservação e da mitigação de situações de risco do tipo hidrológicas 
extremas ou acidentais de poluição; 
 
 
F.5 – Preservação e valorização ambiental do meio hídrico e da paisagem 
associada, através do condicionamento da utilização de recursos ou de zonas a 
preservar e da definição de uma estratégia específica para a recuperação de 
ecossistemas; 
 
 
I.1 – Reforço integrado dos mecanismos que controlam a gestão dos recursos 
hídricos, que implique um acréscimo da sua eficiência e eficácia, através do reforço e 
articulação dos mecanismos relativos aos regimes de planeamento, ordenamento 
hídrico, licenciamento e económico-financeiro, utilizando abordagens espacialmente 
integradas e recurso aos mecanismos do mercado; 
 
 
I.2 – Reforço da capacidade de intervenção por parte da Administração, a nível 
regulador, arbitral e fiscalizador, em matéria de recursos hídricos, através da 
qualificação dos seus recursos humanos nestas áreas e da transferência, para a 
sociedade civil, das tarefas para as quais esta se encontra mais vocacionada 
(outsourcing), tendo como unidade de planeamento e gestão a bacia hidrográfica; 
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I.3 – Aumento do conhecimento sobre o sistema recursos hídricos através da 
criação e manutenção de um sistema integrado de monitorização do meio hídrico, 
associado a um sistema de informação de recursos hídricos, e da realização de 
estudos aplicados e de investigação nas matérias relacionadas com este sistema 
onde se detectem mais lacunas informativas ou de conhecimento sistémico, 
nomeadamente na área da qualidade biológica dos meios hídricos; 
 
 
I.4 – Reforço da sensibilização e participação da sociedade civil, em matéria de 
recursos hídricos, através do lançamento de iniciativas de educação, formação e 
informação; 
 
 
I.5 – Melhoria do quadro normativo, através da sua harmonização e sistematização 
num corpo coerente; 
 
 
I.6 – Avaliação sistemática do Plano, através da análise do grau de realização do 
mesmo e da incidência desta no estado dos recursos hídricos e do meio hídrico da 
área do Plano; 
 
 
E.1 – Adopção de abordagens de análise, regulamentação e intervenção, 
espacialmente integradas para unidades territoriais específicas, designadamente ao 
nível das sub-bacias principais e das unidades homogéneas de planeamento (UHP), 
definidas neste Plano, tendo em conta as suas especificidades hidrológicas, 
ambientais e socioeconómicas. 

 
 
 
 
13.7.2 Planos Directores Municipais 

Na Carta de Ordenamento (Carta 13) apresenta-se uma síntese das propostas de 
ordenamento previstas para a área de intervenção do projecto obtida através da 
agregação, em classes genéricas, das classes de espaço de uso apresentadas nos PDM 
dos concelhos abrangidos (ver Quadro III.1.88).  
 
Esta agregação foi efectuada com base na equivalência entre as características  
de uso afectas a cada classe de espaço, de acordo com as definições e  
regras de funcionamento previstas para estas classes nos regulamentos dos PDM 
respectivos.  
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Quadro III. 1. 88 – Correspondência entre as Classes de Espaços de Uso Constantes nos 
PDM e as Classes de Espaços da Carta 13 

 
Classes de Espaços de Uso do Solo das Cartas de 

Ordenamento dos PDM 
Classes de espaços de Uso do Solo 

da Carta de Ordenamento do EIA 

Espaços urbanos (Figueira de Castelo Rodrigo) 
Espaços urbanos (Mêda) 

Espaços urbanos  

Espaços urbanizáveis (Figueira de Castelo Rodrigo) 
Espaços urbanizáveis (Mêda) 

Espaços urbanizáveis 

Área urbana e urbanizável (Pinhel): 
Construção condicionada 
Equipamentos (existentes e previstos) 
Área urbana e urbanizável (Vila Nova de Foz Côa): 
Núcleos consolidados dos aglomerados  
Zona de expansão 
Zona de construção condicionada 

Espaços urbanos e urbanizáveis 

Área urbana e urbanizável – Indústria (existente e prevista) 
(Pinhel) Espaços industriais  

(Em todos os concelhos) 
Rede viária 
Rede eléctrica e de comunicações  

Espaços canais  

Espaços agrícolas (Figueira de Castelo Rodrigo) 
Espaços rurais (Mêda): 
Espaços agrícolas I 
Espaços agrícolas II  
Área rural (Vila Nova de Foz Côa): 
RAN 
Áreas a integrar na RAN 

Espaços agrícolas  

Área rural - Áreas de us o agrícola e/ou florestal a manter 
(Almeida) 
Área rural - Áreas de uso agrícola e/ou florestal a manter (Pinhel) 
Área rural - Uso agrícola e/ou florestal (Vila Nova de Foz Côa) 

Espaços agrícolas e/ou florestais  

Espaços florestais  - Áreas extensas de povoamentos florestais 
(Figueira de Castelo Rodrigo) 

Espaços predominantemente 
florestais  

Espaços florestais  - Incultos (Figueira de Castelo Rodrigo) 
Espaços rurais  – Espaços de vegetação natural (Mêda) 
Área de salvaguarda estrita – REN (Almeida) 
Área de salvaguarda estrita – REN (Pinhel) 
Área de salvaguarda estrita – REN (Vila Nova de Foz Côa) 

Espaços naturais e de conservação 

(Em todos os concelhos) 
Monumentos classificados ou em vias de classificação 
Sítio ou monumento de interesse 

Espaços culturais  

Rios e ribeiros  
Albufeira/barragem prevista 

Rede hidrográfica 
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De seguida, procede-se a uma síntese das principais propostas de ordenamento 
apresentadas nos PDM dos concelhos abrangidos pela área de estudo, cuja 
concretização, quer pela sua natureza, quer pela sua localização, poderá ser 
condicionada ou potenciada pelo projecto. 
 
 
Ø Almeida, Pinhel e Vila Nova de Foz Côa 

 
As estratégias de ordenamento preconizadas nos PDM destes concelhos são idênticas, 
assentando nas seguintes directrizes: 
 

• Combate à dispersão urbanística e concentração dos aglomerados urbanos, 
preenchendo os espaços intersticiais. 
 

• Maximização das infra-estruturas existentes; 
 

• Preservação do património edificado e dos núcleos históricos dos aglomerados. 
 

• Preservação da qualidade ambiental e manutenção das áreas de matos e uso 
agrícola e florestal fora das pressões a urbanizar. 

 
 
 
Ø Figueira de Castelo Rodrigo 

 
As propostas de ordenamento previstas neste PDM reflectem os objectivos de 
desenvolvimento preconizados para o munícipio, assentando nas seguintes directrizes: 
 

• Redefinição da rede urbana e estabelecimento de uma hierarquia em função 
dos principais parâmetros ubanísticos, nomeadamente a acessibilidade e a 
densidade populacional. 
 

• Construção de novas infra-esruturas rodoviárias e melhoria das existentes, por 
forma a garantir a acessibilidade aos grandes centros urbanos e a circulação de 
pessoas e bens dentro do concelho; 
 

• Preservação e recuperação do património arqueológico, histórico e 
arquitéctónico do concelho; 

 
• Preservação dos recursos naturais (minerais, vegetais e paisagísticos) e 

desenvolvimento de formas sustentáveis de aproveitamento dos mesmos. 
 
 
No âmbito da temática do aproveitamento dos recursos naturais, este PDM preconiza, 
como uma das medidas a implementar, a construção de um aproveitamento 
hidroeléctrico no rio Côa, precedida pela realização dos respectivos estudos de 
viabilidade. 
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Ø Mêda 

 
O PDM aponta como principal directriz de desenvolvimento do concelho a fixação de 
actividades produtivas e de recursos humanos no concelho, contrariando o processo de 
desertificação que se tem vindo a verificar como consequência do movimento de 
emigração para o litoral e estrangeiro iniciado há muitas décadas.  
 
Para tal aponta como condições necessárias ao aparecimento de actividades produtivas, 
nomeadamente no sector industrial, a definição de espaços para a localização dessas 
actividades e a concessão de apoios à sua instalação, bem como a formação técnico-
profissional dos recursos humanos existentes no concelho.  
 
No contexto da criação de espaços para a instalação de actividades produtivas,  
propõe-se a criação de dois espaços industriais no concelho, um deles contíguo  
ao perímetro urbano de Mêda e outro sobre a EM600, a cerca de 3 km daquele 
perímetro. 
 
Ainda na perspectiva do apoio às actividades produtivas e da melhoria das  
condições de vida da população do concelho indicam-se de seguida as iniciativas 
apresentadas no PDM cuja concretização poderá ser influenciada pela implementação do 
projecto: 
 

- Criação de infraestruturas turísticas, onde se inclui a instalação de praias 
fluviais na ribeira da Teja e na ribeira de Massueime e recuperação de casas 
solarengas e de outras com as características apropriadas para o turismo de 
habitação e o agro-turismo; 

- Conclusão da construção da EN324, de maneira a assegurar a ligação directa 
entre Mêda e Pinhel e melhoramento da actual EN324, da EN331 (e 331-1), da 
EM600-1 e da EM601; 

- Conclusão da construção da EM603, de maneira a assegurar a ligação directa 
Carvalhal e Marialva; 

- Construção de um aeródromo junto da Coriscada, nomeadamente para apoio 
ao combate a fogos de floresta e para apoio à realização de transportes de 
emergência. 

 
 
Em matéria de ordenamento propriamente dito, não são apresentadas propostas 
significativas visto que o concelho apresenta uma clara diferenciação entre os espaços 
que são objecto de utilização urbana e os que são objecto de utilização rural (agrícola ou 
florestal), não se verificando nenhum caso de dispersão da construção com expressão 
assinalável. Para além disso, não há espaços de dimensão significativa que estejam a 
ser objecto de utilizações para as quais não possuam aptidão apropriada. 
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Assim, no que diz respeito aos espaços urbanos, o PDM aponta essencialmente para a 
manutenção da situação actual, definindo espaços urbanizáveis bastante reduzidos, 
suficientes para colmatar as áreas deixadas entre os edifícios já existentes e para 
assegurar a oferta mínima de terrenos para construção. 
 
No espaço exterior aos perímetros urbanos e aos dois espaços industriais propostos 
definiu-se essencialmente uma classe de espaço de uso, que se designou por espaço 
rural, uma vez que se considerou não existirem suficientes diferenças de aptidão nesse 
espaço, pelo menos no que diz respeito aos terrenos não pertencentes à RAN, que 
justifiquem a sua repartição por várias classes. 
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