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IV.2 – APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO BAIXO SABOR 

 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

1.1 Enquadramento e Estruturação da Abordagem 

No presente capítulo serão identificados e avaliados, de forma sintética, os impactes 
ambientais significativos, positivos e negativos, decorrentes da implantação do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, que já foram alvo de desenvolvimento 
detalhado no Estudo de Impacte Ambiental, de Maio de 1999. 
 
O facto de ter sido objectivo desse estudo a avaliação simultânea das alternativas de 
localização e concepção do aproveitamento e dos impactes por ele induzidos exigiu uma 
estruturação adequada para a sua leitura e percepção. 
 
Tratando-se de uma grande barragem, os seus impactes directos e indirectos abrangem 
uma vasta área, decorrendo os impactes essencialmente: 
 

- da fase de construção, com as consequentes movimentações de terras, 
veículos e maquinaria afecta à obra, incluindo o rebaixamento do leito do rio, 
construção de estaleiros e outras instalações provisórias de apoio e 
infraestruturas de acesso, entre outras; 

 
- da presença das barragens principal e do contra-embalse e todas as 

infraestruturas associadas, relacionadas com os sistemas hidráulicos e central 
eléctrica; 

 
- da presença das albufeiras da barragem principal e do contra-embalse; 
 
- e da exploração do empreendimento. 

 
 
Constituem ainda impactes relevantes os gerados por obras associadas, como 
reposições de acessos e os induzidos. 
 
As acções geradoras dos potenciais impactes para cada uma das fases de projecto 
correspondem, no essencial, às já apresentadas no Quadro IV.1.1, relativo ao 
empreendimento do Alto Côa. 
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A estrutura deste capítulo desenvolve-se em primeiro lugar apresentando a avaliação de 
impactes por áreas temáticas, na qual cada equipa fez a sua análise, abordando as 
acções geradoras de impacte e avaliando o impacte global do empreendimento, bem 
como os impactes dos diversos grupos de alternativas, segundo o seguinte esquema: 
 

i. metodologia de avaliação; 
 
ii. a avaliação de impactes nas fases de construção, enchimento e exploração; 
 

iii. a avaliação de alternativas nos quatro grupos definidos; 
 

iv. as medidas de minimização de impactes. 
 
Da multidisciplinaridade necessária à avaliação decorrem por vezes formas de 
abordagem diferentes, resultantes da especificidade de cada área temática e da sua 
relação com o empreendimento. Essas diferenças foram inevitáveis não só em relação à 
própria análise das acções de projecto, como à própria avaliação de alternativas. 
 
Em segundo e último lugar, é apresentada a Avaliação Global de Alternativas que realiza 
a faz-se a integração das avaliações sectoriais  anteriores numa avaliação global de 
alternativas. Nesse ponto são, assim, relativisadas as diversas opções, fazendo-se a sua 
síntese, de modo a explicitar com clareza quais os factores que condicionaram as 
opções, fornecendo dados para a decisão. 
 
A metodologia definida para a avaliação dos impactes de cada alternativa nos diferentes 
descritores ambientais – tanto na fase de construção como nas fases de enchimento  
exploração do aproveitamento –, teve em conta um conjunto de critérios que permitissem 
uma análise comparativa das alternativas em análise. Os critérios definidos para o efeito 
foram os seguintes: 
 

Tipo de Impacte Positivo (+) 

Negativo (-)  
 

Duração do Impacte Temporário 

Permanente 
 

Ocorrência do Impacte Imediato 

Médio prazo 
Longo prazo 
 

Magnitude do Impacte Reduzido (1) 
Moderado (2) 
Elevado (3) 

 
Probabilidade de Ocorrência Certo 

Provável 

Improvável 
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Reversibilidade do Impacte Reversível 

Irreversível 
 

Zona de Incidência do Impacte Local 

Envolvente 
Regional 
Nacional 

 
Importância do Impacte Reduzida (1) 

Moderada (2) 

Elevada (3) 
 

 
A problemática de fazer uma síntese integrada das avaliações parcelares, em que cada 
um dos descritores tem graus diferentes de valor é uma tarefa complexa, particularmente 
no que se refere à escala de avaliação. 
 
Nesse sentido e para a avaliação de alternativas, cada área temática, com base na 
identificação e avaliação de impactes gerados pelo aproveitamento e tendo em conta as 
suas perspectivas específicas, definiu as razões que condicionaram e determinaram as 
vantagens e desvantagens de cada alternativa.  
 
Para esta avaliação das alternativas utilizou-se a seguinte classificação, expressa em 
quadro, que se baseia nas acções geradoras de impactes: 
 
 

?   ?   ?   ?   ?  -  quando é muito mais favorável; 

?   ?   ?   ?  -  quando é mais favorável; 

?   ?   ?  -  quando é medianamente mais favorável; 

?   ?  -  quando é pouco mais favorável; 

£ -  quando é indiferente. 

 
 
Assim, e em síntese, cada área temática para além da tomada de decisão e respectiva 
fundamentação realiza também a sua valoração segundo os critérios acima definidos. 
Utilizando-se esta metodologia foi, assim, possível sintetizar num quadro e num gráfico, 
as valorações de cada área temática, dando uma visão de conjunto das opções tomadas 
e do seu grau de recomendação. 
 
Seguidamente, far-se-á um enquadramento das alternativas em estudo para clarificação 
da sua avaliação, bem como, a identificação dos valores em causa. 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 334

 
 
1.2 Bases para a Avaliação de Impactes 

1.2.1 Alternativas em Estudo 

No Aproveitamento do Baixo Sabor, encontram-se em aberto diversas alternativas para a 
configuração do empreendimento. Do ponto de vista da análise dos impactes ambientais 
gerados e com o acordo da Comissão de Acompanhamento do Ministério do Ambiente, 
foi definida uma abordagem que permitisse, por um lado avaliar os efeitos globais do 
aproveitamento nas várias componentes ambientais e, por outro lado, avaliar os impactes 
das alternativas em estudo, de modo a que fosse possível concluir acerca da(s) mais 
favoráveis na perspectiva ambiental. 
 
Assim, foram definidos quatro grupos de alternativas, como a seguir se descreve, 
referindo-se igualmente, os aspectos mais importantes a analisar em cada um dos grupos 
definidos: 
 
 
Ø 1º Grupo de Alternativas: Localização da barragem do Escalão Principal 
 

Alternativas em estudo: 

 

- local de “jusante” – situado a cerca de 7,9 km da foz do rio Sabor; 

 

- local de “montante” – situado a cerca de 12,6 km da foz do rio Sabor. 

 
 
A possibilidade de localizar a barragem em dois locais distintos tem implicações que se 
podem sintetizar no essencial em três grandes aspectos: 
 

- o primeiro, corresponde às diferentes áreas inundadas em função  
dessa localização, para além das implicações directas na barragem e na 
envolvente; 

 

- o segundo, corresponde às relações funcionais e de operação entre o  
escalão principal e o contra-embalse, e por consequência, com o escoamento a 
jusante; 

 

- o terceiro, corresponde aos impactes directos da fase de construção,  
podendo-se nele incluir a sua articulação com os restabelecimentos da rede 
viária. 
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Ø 2º Grupo de Alternativas: Equipamento do Contra-embalse 
 

Alternativas em estudo: 

 

- contra-embalse equipado; 

 

- contra-embalse não equipado. 

 
 
O contra-embalse constitui a forma mais adequada, técnica e ambientalmente, para 
assegurar as condições de funcionamento dos grupos reversíveis do escalão principal. 
Deste modo, evitou-se a ligação directa entre o escalão principal e a albufeira da Valeira 
que obrigaria a grandes escavações no leito do rio, em extensões importantes. 
 
As suas funções como bacia regularizadora são também importantes para jusante, 
minimizando os impactes das descargas do escalão principal. 
 
Poderá ainda considerar-se importante o papel que desempenha, tendo em conta o 
objectivo do empreendimento como reserva de água. 
 
Nesse sentido, o contra-embalse  poderá ser utilizado como estrutura de transposição de 
água de jusante para montante, permitindo reforçar a reserva de água na albufeira do 
Baixo Sabor com os excessos de água do rio Douro através da albufeira da Valeira. 
 
A concretização deste objectivo obriga a que a barragem do contra-embalse seja 
equipada com grupos reversíveis (de bombagem e turbinamento), implicando isso a 
necessidade de se criarem condições hidráulicas que possibilitem, na fase de exploração 
do aproveitamento, a captação de água da albufeira da Valeira. 
 
Nesse sentido, será ainda necessário fazer um rebaixamento do actual leito do rio Sabor, 
a jusante do contra-embalse, em zona onde este já foi alterado pela albufeira da Valeira. 
Esse rebaixamento será muito menor do que seria necessário se se optasse pelo escalão 
principal directamente ligado à albufeira da Valeira. 
 
O não equipamento do contra-embalse implicará que este apenas sirva como bacia de 
regularização e para alimentação da bombagem a partir do escalão principal, estando 
assim a variação de cotas essencialmente ligada ao regime de exploração do escalão 
principal. 
 
No caso de ser equipado, a bombagem a partir da albufeira da Valeira definirá um outro 
regime na variação dos níveis de água, com valores inferiores aos verificados no contra-
embalse não equipado. 
 
Neste caso, quer se opte pela localização do escalão principal a jusante ou a montante, a 
albufeira do contra-embalse terá o NPA à cota 138.  
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Ø 3º Grupo de Alternativas: Cota do Nível de Pleno Armazenamento (NPA) do 

Escalão Principal 
 

Alternativas em estudo: 

 

- valores limite inferiores do NPA – 230 para o local de jusante; 

 – 234 para o local de montante; 

 

- valores limite superiores do NPA – 245 para o local de jusante; 

 – 250 para o local de montante. 

 
 
Esta alternativa corresponde no essencial à análise dos impactes relativos de diferentes 
cotas para o NPA. 
 
Tendo sido definido, no âmbito do Estudo de Viabilidade, que a cota máxima 
recomendável será a 250, optou-se também por fazer a avaliação de outros dois NPA às 
cotas 240 e 230. Abaixo desta cota, o facto do aproveitamento ser economicamente 
inviável, não justifica qualquer outra avaliação. 
 
Nesse sentido, a metodologia adoptada foi essencialmente a de avaliar os impactes nas 
faixas entre as cotas 230 e 240 e entre as cotas 240 e 250, nos descritores onde as 
áreas inundadas constituem o factor essencial de avaliação. Esta avaliação foi realizada 
considerando na maioria dos casos a albufeira criada pelo escalão de montante por ser a 
que tem mais significado. 
 
 
 
Ø 4º Grupo de Alternativas: Tipo de Barragens para o Escalão Principal 
 

Alternativas em estudo: 

 

- barragem abóbada em betão; 

 

- barragem em BCC; 

 

- barragem em aterro. 
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A metodologia adoptada para esta avaliação terá essencialmente três factores que 
poderão justificar diferenciações de impactes e contribuir para a tomada de decisões. 
 

- O primeiro refere-se às eventuais incidências na fase de construção, 
particularmente pelas diferenças que poderão existir quanto a materiais, 
volumes e métodos construtivos.  

 

- O segundo corresponde aos riscos associados a cada uma das soluções para 
as quais se encontram diferenças, pelo menos estatísticas.  

 

- O terceiro refere-se a aspectos estéticos / paisagísticos.  

 
 
 
 
1.2.2 Quantitativos das Áreas em Avaliação 

Com base na cartografia digitalizada do Instituto Geográfico do Exército e depois de 
georeferenciadas as localizações das barragens, foi realizado o cálculo automático das 
áreas inundadas (Quadro IV.2.1). 
 
Nesse cálculo foram incluídas as áreas que constituem actualmente os leitos dos cursos 
de água.  
 
Do ponto de vista ambiental esta solução é a mais correcta, já que os cursos de água têm 
regimes irregulares, encerram em si um valor ambiental e constituem habitats. Deste 
modo, foi feita a sua desagregação de forma a ser possível fazer uma correcta 
interpretação das áreas de interesse para cada alternativa. 
 
O quadro está assim dividido, tendo em conta o contra-embalse e as alternativas de 
localização de jusante ou de montante, assim como, as cotas que constituem as 
condicionantes dos esquemas de exploração. 
 
No Quadro IV.2.2 apresenta-se as áreas afectas às diversas instalações e usos na fase 
de construção para o escalão principal, em função da alternativa de localização do 
escalão principal (montante ou jusante) nas instalações onde existem diferenças de 
localização. 
 
No Quadro IV.2.3 apresentam-se as áreas previstas para as manchas de empréstimo que 
constituem uma localização comum às duas alternativas e só utilizáveis no caso de se 
optar pela barragem de enrocamento, e ainda uma área prevista como possível 
alternativa à localização do estaleiro de montante. 
 
No Quadro IV.2.4 apresentam-se as áreas afectas à construção da barragem do  
contra-embalse. 
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Quadro IV. 2. 1 – Desagregação das Áreas a Considerar nas Avaliações Ambientais (ha) 

 
 Divisão em Planta Cota 130 Cota 140 

Entre a barragem do contra-embalse e o 
escalão principal a jusante (1) 98,8 139,2 

Entre o escalão principal a jusante e o 
escalão principal a montante (2) 28,7 45,3 

Entre o contra-embalse e o escalão principal 
a montante (1) + (2) = (3) 127,5 184,5 

Contra-embalse 
(CE) 

Diferença de área entre o contra-embalse, e 
o escalão principal a jusante, entre as cotas 
130 e 140 

 
40,4 

Divisão em Planta J 230 J 240 J 250 

Albufeira entre jusante e montante (4) 234,3 255,9 277,3 

Área entre jusante e montante sem a 
albufeira do contra-embalse ao NPA 140 (4) 
- (2) = (5) 

 
189,0 

 
210,6 

 
232,0 

Área da albufeira de jusante, sem contra-
embalse (6) 2 782,1 3 240,7 3 754,7 

Escalão Principal na 
Localização de 

Jusante (J) 

Área total do empreendimento com contra-
embalse (6) + (1) 

2 880,8 (CE 130) 
2 921,3 (CE 140) 

3 339,5 (CE 130) 
3 379,9 (CE 140) 

3 853,5 (CE 130) 
3 893,9 (CE 140) 

Divisão em Planta M 230 M 240 M 250 

Área da albufeira de montante (7) 2 547,7 2 984,8 3 477,4 

Área total do empreendimento com o NPA 
do contra-embalse à cota 140  (7) + (3) 2 732,2 3 169,3 3 661,9 

Diferença da área entre as cotas de 250 e 
240 do NPA - 492,6 

Escalão Principal na 
Localização de 
Montante (M) 

Diferença de área entre as cotas 240 e 230 
do NPA 437,1 - 
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Quadro IV. 2. 2 – Fase de Construção. Áreas Afectas ao Escalão Principal 

 

Ocupação 
Áreas Totais Afectar 

(ha) 
Áreas Submersas 

pelo NPA (250) (ha) 
Áreas Fora da Zona a 

Submergir (ha) 

 Jusante Montante Jusante Montante Jusante Montante 

Pedreira 19,5 13,5 19,5 13,5 - - 

Escombreiras  31,5 24,6 31,5 24,6 - - 

Estaleiro Industrial 175,1 202,8 28,6 56,5 146,5 146,3 
Instalação de britagem e 
depósito de inertes  48,5 25,9 15,7 25,9 32,8 - 

Escritório da obra 2,5 2,9 - - 2,5 2,9 

Total 277,1 269,7 95,3 120,5 181,8 149,2 

 
 
 

Quadro IV. 2. 3 – Fase de Construção. Áreas Comuns e de Expansã o 

 

Ocupação Total (ha) 
Área Submersa pelo 

NPA (250) (ha) 
Área Fora da Zona a 

Submergir (ha) 
 Zona de expansão alternativa 

do estaleiro de montante 47,1 - 47,1 

Manchas de empréstimo 57,6 57,6 - 

Total 104,7 57,6 47,1 

 
 
 

Quadro IV. 2. 4 – Fase de Construção. Áreas Afectas à Barragem do Contra-embalse  

 

Ocupação Total (ha) 
Área Submersa pelo 

NPA (140) (ha) 
Área Fora da Zona a 

Submergir (ha) 
 Escombreiras  3,9 2,8 1,1 

Estaleiros Industriais  51,2 14,5 36,6 

Total Base 54,1 17,3 37,7 

Zona de expansão alternativa 
do estaleiro  17,0 - 17,0 

Total Global 71,1 17,3 54,7 

 
 
Em qualquer dos quadros (Quadros IV.2.2, IV.2.3 e IV.2.4) apresenta-se a desagregação 
das áreas pelas que ficarão submersas e fora da zona a submergir.  
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2. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

2.1 Metodologia 

Para a avaliação dos impactes do empreendimento na componente geologia, adoptou-se 
a metodologia do ICOLD (1980). 
 
No que se refere à  fase de construção consideraram-se os impactes provocados pela 
extracção de materiais, acções de construção e pela actividade dos estaleiros. 
 
No que se refere à fase de exploração consideraram-se os impactes provocados pela 
albufeira e os impactes provocados por descargas. 
 
Consideraram-se ainda os impactes decorrentes do contra-embalse, nomeadamente do 
rebaixamento do leito do rio a jusante deste. 
 
 
 
 
2.2 Fase de Construção 

2.2.1 Impactes Causados pela Extracção de Materiais e Acções de Construção 

As formações próximas e tecnicamente adequadas à extracção de materiais rochosos 
são os maciços graníticos que afloram em grande extensão em qualquer dos dois locais 
alternativos para a implantação da barragem.  
 
De acordo com as plantas de zonamento dos estaleiros quer se trate da localização de 
montante, quer da localização de jusante, as zonas onde se prevê localizar as pedreiras 
para extracção de materiais rochosos irão situar-se no interior da área a inundar e abaixo 
do NPA. 
 
Neste ponto são ainda considerados os impactes decorrentes do rebaixamento do leito 
do rio a jusante do contra-embalse. 
 
Identificam-se como principais impactes dessa acção, a alteração da morfologia actual do 
leito do rio, a eventual erosão das margens em consequência dos trabalhos a 
desenvolver e a escolha dos locais de depósito do material dragado, que segundo o 
projecto serão na sua quase totalidade aproveitados na fabricação do betão para a 
construção do contra-embalse, prevendo-se que apenas uma pequena parte (materiais 
mais finos – cerca de 15%) seja depositada na escombreira prevista no projecto. 
 
O volume de terras previsto a movimentar com o rebaixamento do leito do rio é de 
535 000 m3 (volume estimado para o caudal de referência – 120 m3/s em turbinamento). 
O rebaixamento ficará limitado às zonas situadas até à cota (102), prevendo-se que a 
inclinação dos taludes de escavação no material sedimentar venha a ser da ordem  
de 2,5 H:1V. 
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A avaliação de impactes pelos diferentes aspectos identificados foi a seguinte: 
 
 

(1)  Morfologia 
 
Prevê-se a extracção de inertes para a fabricação de betões nos maciços rochosos 
graníticos e de argilas nos terraços quaternários do vale do Sabor, em zonas situadas  
dentro da área da futura albufeira e que serão submersas por esta.  
 
As acções de construção terão igualmente impactes negativos de magnitude semelhante, 
tendo em conta as intervenções a fazer, quer no desvio do leito, quer nos circuitos 
hidráulicos, quer ainda na construção das próprias barragens e no rebaixamento do leito 
do rio a jusante do contra-embalse.  
 
Neste sentido, a alternativa de jusante do escalão principal terá um impacte mais 
elevado, tendo em conta a sua maior dimensão e áreas de intervenção. Do mesmo 
modo, o equipamento do contra-embalse implicando a necessidade de rebaixar o leito do 
rio a jusante, terá também um impacte mais elevado. 
 
Uma outra acção com impacte ao nível da morfologia prende-se com a deposição dos 
materiais excedentários resultantes de escavação do leito do rio a jusante do contra-
embalse e com as escombreiras provenientes da construção das barragens.  
 
As acções de construção têm uma magnitude elevada (-3), mas de importância  
reduzida (1). Todos impactes são certos, permanentes, imediatos e irreversíveis, com 
excepção dos decorrentes do desvio do leito do rio que serão temporários e reversíveis. 
 
 
 

(2)  Erosão 
 
A exploração de pedreiras e de argilas (no caso da solução de enrocamento) irá criar nos 
respectivos locais condições propícias a um aumento de erosão pelo escoamento 
superficial das águas pluviais. No caso dos terraços fluviais quaternários junto às 
margens, a sua exploração poderá acarretar um aumento da erosão lateral pelo curso do 
Sabor.  
 
De igual modo, as acções de construção poderão ser responsáveis por um aumento de 
instabilidade e erosão de taludes. 
 
Estima-se que este impacte possa assumir uma magnitude moderada (-2) com uma 
importância relativamente reduzida (1). Os seus efeitos serão certos, temporários, 
imediatos e irreversíveis. 
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(3)  Sedimentação 
 
No processo de extracção de materiais e de construção os efeitos de 
agradação/degradação far-se-ão sentir temporariamente. Em (2) já foram referenciados 
os efeitos de degradação (erosão). A sedimentação far-se-á particularmente sentir a 
jusante das zonas de construção. 
 
Os regimes de sedimentação serão assim consequentemente afectados, tendo este 
impacte magnitude moderada (-2) e importância reduzida (1). Será certo, temporário, 
imediato e reversível. 
 
 
 

(4)  Estabilidade de Taludes 
 
Na fase de construção poderão ocorrer fenómenos localizados de instabilidade das 
vertentes próximas das zonas intervencionadas.  
 
Estas situações são susceptíveis de gerar a queda de pedras, blocos ou de massas 
rochosas desagregadas. Estes impactes serão muito localizados, de magnitude reduzida 
(-1) e de importância reduzida (1). Serão prováveis, temporários, imediatos e 
irreversíveis. 
 
 
 
 
2.2.2 Impactes Decorrentes da Implantação dos Estaleiros e Respectivas 

Acessibilidades 

A implantação dos estaleiros, da instalação de britagem e do depósito de inertes irão 
afectar a morfologia, na medida em que será necessário proceder a terraplanagens para 
criação de plataformas e construir os respectivos acessos. 
 
No que respeita aos acessos a construir, as respectivas terraplanagens terão efeitos mais 
importantes sobre a morfologia nos troços em que o traçado se desenvolve nas zonas 
mais declivosas do vale do Sabor e seus afluentes (estrada em perfil misto, com 
escavações de altura elevada e aterros com saias extensas), caso da ligação entre 
Larinho e Estevais. 
 
No que se refere aos impactes decorrentes da construção dos acessos, a solução de 
jusante, apresenta-se mais desfavorável do que a solução de montante, na medida em 
que prevê a construção de uma rede de novos acessos significativamente mais extensa, 
enquanto a solução de montante se apoia em caminhos já existentes. 
 
Os impactes dos estaleiros industriais terão uma magnitude elevada (-3) para a 
localização de montante e para o contra-embalse e ligeiramente mais elevada para a 
localização de jusante, mas de importância reduzida (1). São considerados certos, 
temporários, imediatos e reversíveis. 
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As acessibilidades aos estaleiros sociais constituirão no entanto impactes reduzidos. Por 
sua vez o restabelecimento de comunicações constituirá um impacte a médio prazo e 
permanente sendo também de magnitude reduzida (-1) e de importância reduzida (1). 
 
Em relação à erosão e sedimentação estas acções terão, em geral, magnitude reduzida 
(-1) e importância reduzida (1) sendo certos, imediatos e reversíveis. A estabilidade de 
taludes será no entanto apenas provável. 
 
 
 
2.2.3 Impactes Decorrentes do Rebaixamento do Leito do Rio a Jusante do 

Contra-embalse 

A morfologia do vale será afectada pela escavação e dragagem do leito do rio numa 
extensão da ordem de 2800 metros e largura de cerca de 100 metros.  
 
Caso não sejam tomadas as medidas adequadas, esta escavação afectará o leito do rio e 
as margens, nomeadamente as numerosas ínsuas e os corpos arenosos aluviais.  
 
Este impacte é susceptível de ter magnitude elevada (-3) e importância muito elevada (3) 
dado que esta alteração poderá perturbar os equilíbrios existentes e a evolução 
morfológica das margens e das ínsuas (alteração dos corpos arenosos que formam 
bancos e praias fluviais). O impacte será certo, permanente, com efeitos imediatos e 
irreversíveis. 
 
Serão de magnitude e importância semelhante se se avaliar apenas a erosão, moderados 
(-2) e reversíveis na sedimentação, e reduzidos (-1) e prováveis quanto à estabilidade de 
taludes. 
 
 
 
 
2.3 Fase de Exploração 

2.3.1 Impactes Causados Pela Albufeira 

A identificação e valorização dos impactes desagregados pelos diferentes aspectos foi a 
seguinte: 
 
 

(1)  Valores Patrimoniais 
 
Como se referiu, a albufeira pode submergir elementos geológicos, mineralógicos, 
paleontológicos e estruturais, com valor científico e cultural. Contudo, dada a reduzida 
área da albufeira em comparação com a extensão dos afloramentos das formações 
geológicas em questão, e a ausência de referências a locais singulares, considerou-se 
que a criação da albufeira terá um efeito de magnitude e importância nula. 
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(2)  Morfologia 
 
A morfologia é sempre afectada pela albufeira, nomeadamente por sedimentação na 
zona submersa e por erosão e sedimentação na zona temporariamente inundada, sujeita 
às variações do nível da albufeira (zona de flutuação).  
 
Considerou-se este efeito de magnitude reduzida (-1) e importância muito reduzida (1) na 
zona submersa, e de magnitude reduzida (-1) e com importância reduzida (1) na zona de 
flutuação, e com características de impactes certos, permanentes e com significado no 
médio a longo prazo, no caso da sedimentação, e no médio prazo, na erosão, sendo 
irreversíveis. 
 
 
 

(3)  Erosão 
 
A criação da albufeira vai interferir nos processos naturais de erosão que estavam em 
curso na zona de flutuação, uma vez que promove alterações dos seus mecanismos e a 
sua intensificação de uma forma directa, nomeadamente devido à desarborização e 
desmatação e aos efeitos de agitação das águas. Esta influência terá, magnitude 
reduzida (-1) com uma importância reduzida (1) sendo certa, imediata e tem carácter 
permanente. 
 
Na zona de jusante da albufeira, a sua influência é indirecta, decorrendo do facto de reter 
a maior parte do caudal sólido transportado pelo rio, originando um défice a jusante.  
Desta forma, provoca um desequilíbrio nos troços de jusante, promovendo a recidiva da 
erosão em desfavor da sedimentação.  
 
Esta acção terá uma magnitude reduzida (-1) e uma importância reduzida (1), sendo 
certa e permanente, começando a actuar de imediato, mas com efeitos mais significativos 
a médio ou mesmo longo prazo, sendo irreversível.  
 
 
 

(4)  Agradação/Degradação 
 
Com a criação da albufeira, os processos de agradação (sedimentação) sofrem 
incremento na zona submersa, enquanto que a degradação (erosão) aumentará nas 
zonas de jusante.  
 
Em particular, a criação da albufeira, elevando o nível de base dos cursos de água 
afluentes, leva à evolução destes cursos de água para um novo perfil de equilíbrio, 
reduzindo o seu poder erosivo vertical e lateral. Este efeito deverá processar-se contudo 
a um prazo muito longo. 
 
Considerou-se que do ponto de vista ambiental, estes efeitos terão magnitude reduzida  
(-1) e importância reduzida (1). Em qualquer dos casos, a sua ocorrência é certa, 
processa-se de forma permanente e ocorre desde o início da criação da albufeira, sendo 
irreversível. 
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(5)  Estabilidade de Taludes 
 
Dada a natureza dos maciços interessados pela albufeira (maciços rochosos com 
horizontes pouco profundos de alteração) e a morfologia da albufeira, o efeito de 
estabilidade de taludes terá magnitude e importância reduzidas.  
 
As eventuais instabilidades susceptíveis de ser geradas pela criação da albufeira serão 
de pequena envergadura, não constituindo riscos para o empreendimento. Considera-se 
esta acção como provável, permanente, imediata e irreversível. 
 
 
 

(6)  Sismicidade Induzida 
 
Tratando-se de uma barragem com altura superior a 100 metros, torna-se necessário 
considerar a possibilidade da respectiva albufeira poder dar origem a sismos induzidos 
pelo seu enchimento. 
 
Tratam-se, em regra, de sismos de baixa intensidade, ou de sismos cuja intensidade não 
excede as intensidades máximas esperadas no local do empreendimento, dado que a 
sismicidade induzida pelo enchimento de uma albufeira não cria o risco de gerar sismos 
de intensidade superior aos que naturalmente ocorrem na região.  
 
É, portanto, de prever que as  acções sísmicas correspondentes estejam suficientemente 
cobertas pelo sismo de referência adoptado para caracterizar as acções sísmicas no 
projecto da barragem. 
 
Para além disso, trata-se de uma região (bacia do Douro) onde existem numerosas 
barragens de grandes dimensões, sem que alguma vez se tenham registado sismos 
induzidos pelo enchimento das albufeiras. 
 
A futura albufeira do aproveitamento do Sabor não irá interferir com a falha activa mais 
importante e bem caracterizada da região (Falha da Vilariça).  
 
Dada a forma da albufeira, a zona inundada irá apenas interessar alguns pequenos 
troços de falhas menores, caso da falha da ribeira de Zacarias, cujo carácter activo, 
embora possível, não está provado. 
 
Nestas condições, considerou-se que se trata de uma acção incerta, com baixa 
probabilidade de ocorrência. Nesta perspectiva é assim um impacte de magnitude 
reduzida (-1) e importância reduzida (1).  
 
É contudo passível de ocorrer, podendo nesse caso  a sua magnitude ser elevada (-3), 
com  importância reduzida (1) na zona submersa, e elevada (3) na vizinhança (margens e 
encostas da albufeira e local da barragem). 
 
Tratando-se de um efeito relacionado com o primeiro enchimento da albufeira, a sua 
acção será temporária e com efeitos imediatos ou a curto prazo sendo irreversível. 
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(7)  Recursos Minerais 
 
Embora na bacia do Sabor existam numerosas ocorrências potenciais de recursos 
minerais, são muito escassas as ocorrências na área que será submersa pela albufeira.  
 
Por outro lado, não existem explorações mineiras em laboração nem explorações 
abandonadas susceptíveis de virem a ser retomadas. Assim, no ponto de vista do 
impacte directo a magnitude de impacte é reduzida (-1) e a importância  
reduzida (1).  
 
Uma vez que não é possível excluir a existência de recursos minerais ainda não 
identificados, atribui-se a este impacte um grau de certeza improvável, com efeitos 
permanentes, imediatos e irreversíveis. 
 
 
 

(8)  Hidrogeologia / Níveis Freáticos 
 
A criação da albufeira irá alterar o regime de águas subterrâneas numa região que 
ultrapassa significativamente a área da própria albufeira. 
 
Dadas as condições hidrogeológicas regionais e a morfologia encaixada do curso do rio 
Sabor, é de esperar que este rio seja um curso de água drenante, ou seja, que receba 
contribuições importantes, ao longo do vale, das águas subterrâneas drenadas pelos 
maciços das margens, que ressurgem na base das encostas. 
 
É portanto de prever que a criação da albufeira inverta este regime, passando a zona 
submersa a ser uma zona de recarga dos aquíferos e aquitardos dos maciços vizinhos e, 
consequentemente, dando origem a níveis freáticos muito mais elevados do que os 
actuais. Assim, na zona submersa, o impacte terá magnitude muito elevada, podendo 
considerar-se positivo (+3), mas a sua importância será praticamente nula. Este impacte 
será certo, permanente e imediato. 
 
Na vizinhança, a sua magnitude será também elevada (+3), mas a sua importância será 
nula (0), na medida em que, apesar da subida, os níveis freáticos criados pela albufeira 
permanecerão relativamente profundos, sem qualquer interacção com a superfície (não 
causarão o aparecimento de zonas húmidas). Este impacte é certo, permanente e com 
significado a curto e a médio prazo.  
 
O impacte nas águas subterrâneas será muito elevado, podendo considerar-se positivo 
(+3), desde que não haja riscos de contaminação dos aquíferos pelas águas da albufeira, 
isto é, desde que estas águas sejam de boa qualidade.  
 
A sua importância será contudo relativamente reduzida (1), dada a reduzida ocorrência 
de aquíferos e as suas baixas características (permeabilidade de fissura, descontinuidade 
espacial, extensão diminuta e transmissividades muito baixas).  
 
Globalmente o impacte pode assim considerar-se positivo, de magnitude moderada (+2) 
e importância reduzida (1). Este impacte será certo, permanente, imediato e irreversível.  



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 348

 
 
2.3.2 Impactes Causados por Descargas 

A identificação e valorização dos impactes desagregados pelos diferentes aspectos foi a 
seguinte:  
 
 

(1)  Erosão 
 
No caso do Escalão Principal do Sabor, a existência de um contra-embalse é favorável a 
uma redução dos efeitos erosivos destas descargas. O contra-embalse e a bacia de 
dissipação terão assim um impacte positivo de magnitude moderada (+2) e importância 
moderada (2). 
 
Tendo em conta a baixa susceptibilidade à erosão dos maciços interessados, prevê-se 
que a grandeza do impacte seja moderada (-2) e a sua importância relativamente      
reduzida (1). O seu efeito será certo, imediato, permanente e irreversível. 
 
 

(2)  Agradação / Degradação 
 
O balanço agradação/degradação pode ser desequilibrado a favor da erosão, dada a 
grande energia da água descarregada. Considerou-se que a sua magnitude pode ser 
moderada (-2) e a sua importância moderada (2). O seu efeito será certo, imediato,  
permanente e irreversível. 
 
 

(3)  Estabilidade de Taludes 
 
A erosão da base dos taludes provocada pelas descargas pode afectar a sua 
estabilidade. Dado o carácter rochoso dos maciços das margens e as suas 
características de estabilidade, prevê-se que a magnitude deste efeito seja moderada (-2) 
e a sua importância relativamente reduzida (1). Este efeito não tem um grau de certeza,  
sendo apenas provável, mas a acção actua de forma permanente e imediata, sendo 
irreversível.  
 
 
 
2.3.3 Impactes do Rebaixamento do Leito do Rio a Jusante do Contra-embalse 

Os principais impactes sintetizam-se em: 
 
 

(1)  Erosão 
 
As variações de nível do plano de água e as velocidades de escoamento poderão ser de 
molde a provocar a erosão lateral das margens e a erosão vertical do leito.  
 
Prevê-se que este impacte possa assumir uma magnitude moderada (-2) sendo a sua 
importância elevada (3). A sua acção será certa, permanente, com efeitos a médio e 
longo prazo e irreversível. 
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(2)  Estabilidade de Taludes 
 
A acção erosiva lateral, devida às velocidades de escoamento, poderá originar a 
instabilização dos taludes das margens, quer na margem esquerda nos maciços xistentos 
aflorantes e na sua cobertura de depósitos de vertente, quer na margem direita nos 
terrenos aluvionares.  
 
A erosão lateral e instabilização das margens poderá afectar os terrenos agrícolas que 
bordejam este troço do Sabor. Prevê-se, no entanto, que este impacte seja minimizado 
pelo revestimento de parte significativa da zona rebaixada. 
 
Estima-se assim que este impacte possa assumir uma magnitude moderada (-2) e uma 
importância elevada (3). A sua acção será provável, permanente, com efeitos a curto e 
médio prazo e irreversível. 
 
 
 
2.3.4 Impactes Causados pelo Uso da Água 

Os usos da água poderão dar origem a impactes mais ou menos significativos em 
particular pelo contributo que podem dar para a erosão, sedimentação ou instabilidade de 
taludes. 
 
Entre todos os usos previstos aquele que terá mais significado será o de combate a 
incêndios. Essa acção evitará a ocorrência de fenómenos de erosão e consequente 
sedimentação e eventual instabilização de taludes.  
 
O seu impacte será assim positivo de magnitude moderada (+2) para a erosão e, 
reduzida (-1) para a sedimentação e estabilidade de taludes. Em todos os casos será 
provável, permanente, ocorrendo a médio prazo e irreversível. 
 
 
 
 
2.4 Avaliação Global  

As avaliações globais de impactes para a fase de construção e para as fases de 
enchimento e exploração estão sintetizadas nos quadros seguintes. 
 
 

Quadro IV. 2. 5 – Impactes na Fase de Construção – Geologia  
(Rebaixamento do Leito a Jusante do Contra-embalse) 

Impacte Zona afectada Magnitude  Importância 

Grau de Certeza,  
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

(1) Morfologia  Zona de Jusante M (-3) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 6 – Impactes na Fase de Construção – Geologia  
(Pedreiras, Empréstimos e Acções de Construção) 

Impacte Zona Afectada Magnitude  Importância 

Grau de Certeza  
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

(1) Morfologia  M (-3) I (1) 

• Certo 
• Temporário/Permanente 
• Imediato 
• Irreversível/Reversível 

(2) Erosão 

Zona 
Envolvente  e a 

jusante das 
Barragens 

M (-2) I (1) 

• Certo/Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

(3) Sedimentação  

Zona 
Envolvente e 
Jusante das 
Barragens 

M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

(4) Estabilidade de 
Taludes 

Zona 
Envolvente das 

Barragens 
M (-1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
 
 
 

Quadro IV. 2. 7 – Impactes na Fase de Construção – Geologia  
(Estaleiros) 

 

Impacte Zona afectada Magnitude  Importância 

Grau de Certeza, Duração 
do Impacte 

Início do impacte 
Reversibilidade 

 

(1) Morfologia Local M (-3) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

(2) Erosão Local M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

(3) Sedimentação Local M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

(4) Estabilidade de 
Taludes Local M (-1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 8 – Impactes na Fase de Exploração – Geologia  
(Albufeira Principal) 

Impactes Áreas afectadas  Magnitude  Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte  

Início do Impacte  
Reversibilidade  

 (1) Elementos de Valor 
Patrimonial Zona submersa M (0) I (0) • Indiferente  

Zona submersa M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio a longo prazo 
• Irreversível 

(2) Morfologia  

Zona de flutuação M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Zona de flutuação M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

(3) Erosão 

Zona de jusante M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato, a médio e longo prazo 
• Irreversível 

Zona submersa M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Cumulativo 
• Irreversível  (4) Agradação / 

Degradação 

Zona de jusante M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Zona submersa M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível (5) Estabilidade  

de Taludes  

Zona de flutuação M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Zona submersa M (-1) I (1) 

• Improvável 
• Temporário 
• Imediato e a curto prazo 
• Irreversível (6) Sismicidade  

Induzida  

Vizinhanças M (-1) I (3) 

• Improvável 
• Temporário 
• Imediato e curto prazo 
• Irreversível 

Zona submersa M (-1) I (1) 

• Improvável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

(7) Recursos Minerais  

Vizinhanças M (-1) I (1) 

• Improvável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Zona submersa M (+3) I (0)  

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Vizinhanças M (+2) I (0) 

• Certo 
• Permanente 
• Curto e médio prazo 
• Irreversível 

(8) Hidrogeologia / 
Níveis Freáticos  

Águas 
subterrâneas 

M (+2) I (1) • Certo 
• Permanente 
• imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 9 – Impactes na Fase de Exploração – Geologia  
(Descargas) 

Impacte  Zona afectada  Magnitude  Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

(1) Erosão Zona de jusante M (-2) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

(2) Agradação / 
      Degradação Zona de jusante M (-2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

(3) Estabilidade de 
Taludes Zona de jusante M (-2) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
 
 

Quadro IV. 2. 10 – Impactes na Fase de Exploração – Geologia  
(a jusante do Contra-embalse) 

Impacte Zona afectada Magnitude  Importância 

Grau de Certeza Duração 
do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

(1) Erosão Zona de jusante M (-2) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio e longo prazo 
• Irreversível 

(2) Estabilidade de 
Taludes 

Zona de jusante M (-2) I (3) 

• Provável 
• Permanente 
• Curto e médio prazo 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
 
 
 
 
2.5 Avaliação das Alternativas 

A alternativa de localização do escalão a montante apresenta-se mais favorável pela 
maior distância à falha de Vilariça e pelo menor impacte na dimensão das áreas de 
instalação de estaleiros e acessos. 
 
O contra-embalse não equipado apresenta-se também mais favorável pois não obriga à 
necessidade de rebaixamento do leito do rio a jusante. A distinção de cotas do NPA não 
é significativa na geologia, e quanto ao tipo de barragem, a barragem de betão e 
abóbada é a mais favorável devido à menor necessidade de inertes. 
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2.6 Medidas de Minimização 

2.6.1 Instabilização dos Taludes da Albufeira 

Na fase de construção, a minimização deste impacte acarreta a execução de medidas 
preventivas, nomeadamente o saneamento prévio de todas as situações pontuais de 
instabilidade potencial de massas rochosas muito fracturadas ou de blocos isolados 
soltos que venham a ser postos em evidência nas encostas, após a desmatação 
necessária à execução das obras e da desmatação e limpeza da zona a inundar pela 
albufeira.  
 
Se necessário, sobretudo nas encostas vizinhas da barragem, deverá proceder-se a 
obras de consolidação se forem detectadas situações de instabilidade potencial de 
massas rochosas com volume elevado. 
 
Poderá também revelar-se necessário proteger o pé de algum talude com estruturas de 
dissipação de energia (gabiões, enrocamentos, muros ou estruturas com troncos)  
contra os efeitos da ondulação na zona de flutuação do nível da albufeira, quando 
possam ser afectados depósitos de vertente susceptíveis de sofrerem instabilização ou 
erosões. 
 
Na fase de exploração, as medidas de minimização do risco potencial de  
instabilização dos taludes da albufeira consistem na monitorização e observação dos 
taludes, que só se justificam se, durante a execução das obras, se vierem a detectar 
zonas susceptíveis de sofrerem instabilizações significativas sobretudo na vizinhança da 
barragem. 
 
 
 
2.6.2 Sismicidade Induzida 

Dada a proximidade da falha da Vilariça relativamente à localização do escalão principal, 
os sismos de referência a considerar no projecto da barragem serão totalmente 
condicionados por esta falha considerada activa com base em dados relativamente 
fundamentados. 
 
Recomenda-se, por este motivo, que os sismos de referência a considerar no  
projecto da barragem sejam baseados num estudo de “hazard” dependente do sítio  
e não simplesmente no zonamento sísmico do RSA (Regulamento de Segurança e 
Acções). 
 
Recomenda-se a instalação imediata de uma rede de estações de registo da sismicidade 
que permita a observação sismológica durante o maior período de tempo possível antes 
da conclusão da construção, e a continuação da sua observação durante o primeiro 
enchimento e exploração do empreendimento. 
 
Na fase de exploração deverão ser instalados dispositivos de aviso rápido de situações 
de risco. 
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2.6.3 Impactes Provocados por Descargas (Fase de Exploração) 

O efeito das descargas sobre a estabilidade dos taludes do vale a jusante poderá ser 
minimizado recorrendo a obras de protecção das margens contra a erosão (estruturas de 
dissipação de energia) e, se necessário, de obras de consolidação localizadas em pontos 
que se revelem potencialmente mais susceptíveis à instabilização a curto ou médio 
prazo. 
 
Dever-se-á monitorizar a evolução da situação tomando as medidas adequadas de 
rectificação, caso necessário. 
 
 
 
2.6.4 Medidas Específicas para o Rebaixamento de Fundos 

 
a) Rebaixamento do Leito do Rio 
 
Uma vez que se prevê a escavação de um volume apreciável de materiais será 
necessário planear o destino final adequado para estes materiais e a sua máxima 
reutilização. 
 
Nesse sentido os materiais dragados deverão ser analisados regularmente, de modo a 
separar o máximo daqueles que poderão ser utilizados na própria obra, nomeadamente 
na produção de betão ou materiais de enrocamento. 
 
Os materiais com características piores para este fim poderão ser encaminhados para 
uso como terras de empréstimo para as obras de reposição de vias de comunicação. Só 
os materiais sem condições de reutilização deverão ser conduzidos a depósito, 
recomendando-se que, nesse caso sejam depositados na mesma escombreira da obra 
principal em zona a submergir. 
 
 
 
b) Erosão das Margens e Estabilidade de Taludes 
 
Nas margens rochosas deverá evitar-se a escavação do pé das encostas, 
nomeadamente nas zonas em que ocorram depósitos de vertente ou haja risco de 
instabilização, a fim de não criar a necessidade de recorrer a estruturas de suporte com 
dimensões significativas que sempre têm um impacte visual negativo e exigirão 
manutenção. 
 
Os efeitos da erosão sobre a estabilidade dos terrenos adjacentes ao canal, poderão ser 
minimizados, se necessário, com recurso a obras de protecção, do tipo das praticadas 
correntemente na correcção torrencial das margens dos cursos de água (gabiões) ou 
outras estruturas de carácter natural como muros e troncos, que se integram também 
facilmente na paisagem.  
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A recomendação neste caso é desenvolver projectos dos rebaixamentos, de modo a que 
estes estejam suficientemente afastados das margens e que não as perturbem. Os 
taludes de escavação deverão ser suaves na sua zona mais próxima da margem e todos 
os canais deverão ficar completamente submersos. 
 
Dever-se-á proceder à consolidação destes taludes e rebaixamentos sempre que se 
identifiquem situações de instabilidade ou potencial arrastamento dos sedimentos. 
Deverá ser feita uma monitorização regular do comportamento dos fundos rebaixados 
pela erosão. 
 
 
 
2.6.5 Pedreiras e Zonas de Empréstimo 

Recomenda-se que, em zonas de empréstimos de solos que não venham a ser 
submersos pela albufeira, se proceda, após a sua exploração, à regularização da 
topografia, drenagem e recuperação mediante reconstituição do coberto vegetal.  
 
As escombreiras deverão, igualmente, ficar submersas e devidamente consolidadas e 
estabilizadas. 
 
 
 
2.6.6 Estaleiros e Acessibilidades 

Relativamente aos impactes causados pela construção de acessos e dos estaleiros e 
pelo tráfego de obra na fase de construção, preconizam-se as seguintes recomendações 
e medidas minimizadoras: 
 

a)  proceder à decapagem nas zonas a afectar à construção de acessos e dos 
estaleiros e ao armazenamento da terra vegetal para sua aplicação posterior 
no revestimento de taludes; 

 
b)  escolha criteriosa do traçado das acessibilidades ao estaleiro e entre o 

estaleiro e a obra, visando reduzir ao mínimo as terraplanagens (escavações e 
aterros) e evitando na medida do possível os troços de perfil misto a meia 
encosta, com escavações altas e saias de aterro de grande comprimento; 

 
c)  garantir a drenagem superficial e o revestimento vegetal dos taludes visando 

reduzir as erosões e ravinamentos provocados pelo escoamento superficial; 
 
d)  eliminar as vias de acesso criadas durante a fase de construção e que não 

sejam necessárias durante a fase de exploração, procedendo à escarificação 
do solo superficial, a fim de eliminar os efeitos da compactação pelo tráfego, e 
à reconstituição do coberto vegetal; 

 
e) nas vias de acesso definitivas e nos restabelecimentos, proceder à drenagem 

superficial dos taludes de escavação e de aterro (valetas de crista, banquetas 
com valetas e valetas de queda) bem como ao seu revestimento com espécies 
vegetais adequadas. 
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3. SOLOS 

3.1 Metodologia 

Nesta análise serão utilizados métodos quantitativos para avaliar os solos perdidos na 
área a inundar pelas albufeiras para cada uma das alternativas em estudo. 
 
Serão também avaliados os solos afectados pelas acções de construção, na envolvente 
das áreas a inundar. 
 
 
 
3.2 Fase de Construção 

Os impactes desta fase correspondem essencialmente à afectação de solos com a 
implantação dos estaleiros, industrial e social, pedreira, zonas de empréstimo e 
escombreiras. De análise do planeamento destes elementos verifica-se que as áreas 
máximas previstas que possam vir a ser ocupadas nas actividades directas de 
construção e que não ficam submersas correspondem a 65,6% do total, na alternativa de 
jusante, e a 55,3 %, na alternativa de montante. 
 
No Quadro IV.2.11 (Quadro IV.15 do EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor) apresentam-se as avaliações quantitativas do tipo de solo afectado por cada uma 
das alternativas fora da área a inundar. 
 
 

Quadro IV. 2. 11 – Fase de Construção. Áreas de Solos Afectadas nas Alternativas do 
Escalão Principal 

 

Tipo de Solos Localização a Jusante 
(ha) 

Localização a Montante 
(ha) Aptidão (1) 

Idox 5.4 0,1 - A3, P3, F3 

Ieox 1.3 3,9 - A3/A0, P3/P0, F3/F0 

Ieox 2.1 - 88,9 A0, P0, F3 

Isg 1.1 120,5 52,4 A3/A0, P3/P0, F3/F0 

Idog 4.3 57,3 7,9 A0, P3, F3 
(1) - Consultar Quadro III.2.2 do Volume III do presente EIA. 
Nota:  Idox - Leptossolos dístricos órticos (de xistos e rochas afins); 
 Icox - Leptossolos êutricos órticos (de xistos e rochas afins); 
 Isg - Leptossolos líticos (de granitos e rochas afins); 
 Idog - Leptossolos dístricos órticos (de granitos e rochas afins). 

 
 
 
As classes de aptidão envolvidas correspondem a solos sem aptidão ou aptidão 
marginal para os vários tipos de uso. Verifica-se assim que qualquer das áreas  
previstas corresponde a solos de baixo valor para a prática de agricultura e pastagens 
melhoradas. 
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A área de expansão alternativa do estaleiro de montante (47,1 ha) ficará toda localizada 
no tipo de solo Idog 4.3, com aptidão marginal para exploração florestal/pastagem natural 
(F3) e pastagem melhorada (P3) e sem aptidão agrícola (A0). 
 
Quanto aos acessos, verifica-se que a localização a jusante obrigará à construção de 
importante rede de acessos novos, enquanto a localização a montante utilizará em parte 
significativa, caminhos já existentes que terão que ser melhorados. 
 
O facto de ser sempre necessária a intervenção nestes caminhos da zona de montante, 
devido à necessidade de reposição dos acessos entre Felgar / Torre de Moncorvo com 
Cardanha, acentua o impacte importante e significativo da solução de jusante pela 
necessidade de criar novos acessos. 
 
A zona a jusante apresenta-se também mais sensível em relação à erosão e às 
drenagens superficiais, afectando os solos de melhor qualidade. 
 
Quanto à construção do contra-embalse verifica-se que as áreas de intervenção que 
ficarão submersas correspondem a 32,0% do total. 
 
No Quadro IV. 2.12 (Quadro IV.16 do Capítulo IV do EIA do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor) apresentam-se as avaliações quantitativas do tipo de solo 
afectado fora da área a inundar (cota 140). 
 
 

Quadro IV. 2. 12 – Fase de Construção. Áreas de Solos Afectadas pela Construção da 
Barragem do Contra-embalse  

 

Tipo de Solos Área Afectada (ha) Aptidão (1) 

Ieox 1.3 53,0 A3/A0, P3/P0, F3/F0 

Jea 1.3 0,8 A2/A3, P2/P3, F2/F3 
(1) - Consultar Quadro III.2.2 do Volume III do presente EIA. 
Nota: Ieox - Leptossolos êutricos órticos (de xistos e rochas afins); 
 Jea - Fluvissolos êutricos (de aluviões recentes ou antigos). 

 
 
 
Verifica-se assim que são atingidos alguns solos classificados como de aptidão 
moderada e marginal que correspondem a manchas relativamente raras na zona. 
 
Os terrenos mais ricos correspondem a uma pequena faixa de fluvissolos (Jea 1.3).  
 
Globalmente, verifica-se assim que os impactes da construção do contra-embalse não 
alteram as avaliações feitas anteriormente, correspondendo à perda de solos 
relativamente pobres, embora em termos locais os impactes temporários se possam 
classificar de elevados, mas minimizáveis. 
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3.3 Fases de Enchimento e Exploração 

Com o enchimento da albufeira ficarão submersos todos os solos correspondentes à área 
de albufeira abaixo de cota do NPA. A desmatação poderá acentuar os fenómenos 
erosivos durante o período de enchimento. 
 
Na fase de exploração não se prevêem impactes significativos. 
 
Existe assim um impacte negativo de magnitude moderada correspondente à inundação 
dos terrenos pelas albufeiras com importância também moderada. O baixo valor dos 
terrenos inundados é a principal razão desta valoração. A inundação dos terrenos é certa 
e permanente e tratando-se de um impacte gerado desde o início é imediato. 
 
Considera-se irreversível, pois durante o tempo de vida do empreendimento não será 
alterado. 
 
As bacias de dissipação previstas serão um elemento de projecto positivo, mas de 
magnitude e importância reduzida, pois o efeito moderador da erosão aquando das 
descargas terá sobretudo incidência local. 
 
Este efeito será provável e apenas actuará quando se efectuarem descargas, pelo que é 
temporário. O seu efeito far-se-á sentir apenas a médio prazo e será irreversível. 
 
Por fim e em relação às acções, o regime de descargas e de variações de nível da 
albufeira terá uma incidência relativamente importante na faixa envolvente da albufeira, 
contribuindo para o controle da erosão e perda de solos. Classifica-se de moderada a sua 
importância, sendo a magnitude reduzida. 
 
Quanto aos impactes gerados pelos usos de água, nos solos apenas assumem 
significado os usos com a irrigação e no combate a incêndios. 
 
A irrigação, não estando ainda projectada é no entanto provável em maior ou menor 
escala. 
 
O seu impacte será positivo nos solos, com uma magnitude moderada e uma importância 
moderada, pois as características da envolvente são pouco favoráveis. Será um impacte 
permanente com efeito a médio prazo e reversível. 
 
A capacidade de combate a incêndios proporcionada pela reserva de água será favorável 
à conservação do coberto vegetal e assim à protecção dos solos. Será um impacte 
positivo, reduzido, de importância moderada. Será certo, permanente, só possível a 
médio prazo e irreversível. 
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3.4 Avaliação Global 

Nos Quadros seguintes apresentam-se as avaliações globais de impactes para as fases 
de construção, enchimento e exploração. 
 
 

Quadro IV. 2. 13 – Impactes na Fase de Construção – Solos 

 

Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros 
Proximidade da 

barragem  M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Pedreiras e 
Escombreiras 

Abaixo da cota do 
NPA M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Escavações e Aterros 
Proximidade da 

barragem  M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desmatação 
Área de 

intervenção da 
Construção 

M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desvio do Leito do Rio Local das 
Barragens  M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Tráfego de Pesados  
Zona Envolvente 
das Barragens  M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Circuitos Hidráulicos  Proximidades das 
Barragens  

M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragens  

Locais dos 
Escalões  

Principal e de 
Contra-embalse 

M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Restabelecimento de 
Comunicações 

Na envolvente da 
Albufeira M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Estaleiro Social e 
Presença dos 
Trabalhadores 

Envolvente das 
Barragens e 
Povoações  

M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 14 – Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – Solos 

 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Irrigação 
Envolvente das 

albufeiras  M (+2) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Combate a Incêndios 
Envolvente das 

albufeiras  M (+1) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Albufeiras Área inundada M (-2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Bacias de Dissipação 
Área a jusante 
das barragens  M (+1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Regime de Descargas/ 
Variação de Nível 

Faixa envolvente 
das albufeiras  M (-1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
 
 
 
3.5 Avaliação das Alternativas 

Conclui-se que com a concretização do empreendimento serão afectados solos na 
generalidade pobres e com aptidão marginal ou sem aptidão, sendo mínima a 
percentagem de solos com aptidão moderada e não se identificando solos de aptidão 
elevada. 
 
No entanto, e das alternativas em avaliação, a solução de montante apresenta-se como 
mais favorável, particularmente pela relação com o contra-embalse, pois a maior 
extensão da albufeira criada no contra-embalse minimiza os efeitos erosivos das 
descargas do escalão principal, em particular pelo maior encaixe e assim menores 
velocidades e variações do nível da água. 
 
No caso do equipamento do contra-embalse, as diferenças em valor dos solos inundados 
são muito reduzidas, não tendo significado para a sua distinção. 
 
Também no caso da variação do NPA, sendo os solos localizados na faixa de variação 
de muito baixa aptidão, não se justifica também a recomendação por cota especial. 
 
No tipo de barragem, a barragem em aterro dará origem à necessidade de obtenção de 
maiores volumes de materiais, o que terá como efeito a destruição irreversível de maiores 
áreas. Considera-se assim que as barragens de betão serão ligeiramente mais 
favoráveis. 
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3.6 Medidas de Minimização 

3.6.1 Fases de Construção e de Enchimento 

Recomenda-se assim que: 
 

• se proceda à decapagem e armazenamento das terras vegetais das zonas a 
afectar à construção (estaleiros e vias de comunicação) de modo a dispor de 
solos para a sua recuperação posterior; 

 
• os trabalhos de movimentação de máquinas sejam executados, na medida do 

possível, segundo as curvas de nível diminuindo os efeitos erosivos das águas 
de escorrência; 

 
• criação de taludes com inclinações mais fracas e de menor desenvolvimento em 

altura, facilitando a infiltração e diminuindo o poder erosivo das escorrências; 
 
• aquando da desactivação das áreas afectas à construção seja feita a 

descompactação dos solos, de modo a permitir o seu arejamento, o 
desenvolvimento das raízes e a infiltração das águas. Do mesmo modo, deverão 
ser repostas as drenagens o mais próximo possível do natural. 

 
 
 
3.6.2 Fase de Exploração 

As principais medidas desta fase prendem-se com a reposição da cobertura vegetal nas 
áreas intervencionadas e eventualmente nas margens da albufeira, de modo a proteger 
os solos da erosão e a diminuir a afluência de caudal sólido para as águas da albufeira. 
 
Deverão utilizar-se os solos decapados na fase de construção para criação de um 
substrato mais favorável à recuperação paisagística dos locais afectados. 
 
Devido ao forte declive das margens poderão vir a ser eventualmente necessárias 
pequenas intervenções na drenagem e estabilização dos taludes. Nesse sentido, poderão 
ser realizadas valas de drenagem no topo dos taludes mais instáveis para facilitar a 
circulação das águas de escorrência e diminuir os efeitos erosivos. 
 
 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 363

 
 
4. CLIMATOLOGIA 

4.1 Metodologia 

A análise de impactes tem em conta os eventuais impactes globais da barragem e da 
albufeira a nível da região, identificando as potenciais áreas críticas em termos 
microclimáticos, relacionados com os padrões de circulação do ar junto ao solo e as 
flutuações térmicas e de humidade locais. 
 
Para esta análise recorreu-se a uma simulação em computador dos padrões de 
drenagem atmosférica em situações de elevada estabilidade e a sua aplicação em 
termos de influência sobre os balanços de radiação, as amplitudes térmicas e os 
balanços higrométricos. 
 
 
 
 
4.2 Fase de Construção e Fase de Enchimento 

Durante estas fases, qualquer que seja a alternativa escolhida, não se verificará, de 
acordo com os modelos aplicados, quaisquer alterações significativas enquanto a parede 
da barragem e do contra-embalse não atingirem cotas que possam originar lagos de ar 
frio que afectem zonas agrícolas com algum significado.  
 
Como tal só acontece nas extremidades do regolfo na ribeira do Souto e na confluência 
com o rio Maçãs, os impactes em termos de alterações locais e sua influência, por 
exemplo na redução da produção agrícola, serão mínimos até porque se tratará de zonas 
a expropriar. 
 
 
 
 
4.3 Fase de Exploração 

Face ao uso actual do solo das zonas envolventes e tendo em consideração as 
preocupações expressas pelas entidades auscultadas, verificou-se que as áreas de risco 
de impacte mais temidas na região em estudo se referiam a: 
 

• Impacte sobre a agricultura 
 
• Impacte sobre o conforto humano 

 
 
No primeiro caso, verifica-se que os efeitos negativos sobre estes usos decorrentes dos 
efeitos microclimatológicos da edificação da barragem são negligenciáveis ou mesmo 
inexistentes. 
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A preocupação relativamente à vinha e outras culturas sensíveis à geada ou a doenças 
induzidas pelo aumento da humidade atmosférica e da precipitação, na sequência de um 
eventual aumento localizado do valor da precipitação que poderá trazer como 
consequência um muito ligeiro aumento do risco de ocorrência de doenças originadas por 
fungos, apenas é susceptível de ocorrer em zonas situadas ao longo das encostas 
sobranceiras à albufeira. 
 
Contudo há que acentuar que a área de incidência da eventual variação deste meteoro é 
relativamente reduzida, coincidindo com uma área de uso dominantemente florestal 
donde não se preverem quaisquer impactes negativos no domínio deste meteoro. 
 
O mesmo acontece relativamente ao eventual aumento da humidade atmosférica, que se 
prevê restrito à proximidade imediata da massa de água, pelo que afectando muito pouco 
os usos situados a meia encosta ou mais acima.  
 
No que se refere ao conforto humano, excluindo as zonas na proximidade directa da 
massa de água, onde a maior frequência de neblinas e o incremento localizado do 
“síndroma microclimático e de higiene atmosférica” será factor de desconforto a não 
desprezar nas povoações e habitações situadas em cotas até aos 50 metros do NPA no 
pior dos cenários, as variações climáticas induzidas pela criação da albufeira não são 
relevantes, podendo mesmo ser referida uma provável melhoria devido ao amortecimento 
dos extremos térmicos anuais para a maior parte da área do vale. 
 
As diferentes simulações para o coeficiente relativo de arejamento após o  
enchimento da albufeira apontam para um aumento generalizado da intensidade deste 
fenómeno que se explica pelo encurtamento do trajecto das brisas devido ao enchimento 
da albufeira. 
 
Com a criação do plano livre da albufeira não são assim de esperar aumentos do risco de 
geada ou do “síndroma microclimático e de higiene atmosférica”. Só localmente, este 
último fenómeno poderá ter algum incremento nas zonas mais próximas da albufeira (até 
50 metros).  
 
Contudo, face à inexistência de aglomerados nestas situações, este impacte negativo 
não tem assim quaisquer consequências sobre a população. 
 
A criação de uma albufeira terá assim um impacte positivo, provável, de  
magnitude e importância reduzidas, sendo permanente, com surgimento a médio prazo e 
irreversível. 
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4.4 Avaliação de Alternativas 

Do ponto de vista destas variáveis, as diferenças entre as três alternativas de NPA em 
análise e as duas alternativas de localização da barragem não determinam diferenças 
classificáveis como significativas em termos estatísticos. 
 
O risco associado às variações locais da humidade atmosférica é mais elevado nas 
zonas de regolfo da albufeira, na medida em que é aí que existe o aparecimento ou 
desaparecimento do plano de água. Esta situação poderá ser ligeiramente mais sensível 
na extremidade Norte da albufeira, onde o NPA mais elevado significa uma maior 
proximidade ao rio Maçãs. 
 
Contudo, os usos actualmente aí realizados não demonstram, face a este meteoro uma 
susceptibilidade que conduza a uma opção clara por uma cota do NPA mais reduzida 
com fundamento nas variáveis microclimatológicas. 
 
No essencial, pode-se afirmar que, dados os usos marginais e a sua sensibilidade actual 
ou mesmo futura (decorrente da morfologia extrema de grande parte das margens 
envolventes), os impactes no domínio microclimático serão reduzidos e positivos, 
prováveis, permanentes, de surgimento a médio prazo e irreversíveis. 
 
Com efeito, a redução das áreas de elevado risco de geada, o aumento do arejamento 
natural e a moderação térmica associada à presença do plano de água terão um efeito 
essencialmente positivo, sendo portanto as cotas de NPA mais elevadas ligeiramente 
mais vantajosas. 
 
Já no que se refere ao conforto climático, o ligeiro aumento na probabilidade de 
ocorrência do “síndroma microclimático e de higiene atmosférica” determinará um ligeiro 
aumento de certos factores de desconforto na área mais próxima do NPA.  
 
Dado não existirem emissões poluentes significativas afluentes ao vale e não ocorreram 
aglomerados populacionais nessa faixa, esse efeito não será potenciador de incidências 
negativas, do mesmo modo que a maior intensidade de arejamento prevista pela 
modelação realizada anularia este impacte e teria mesmo uma incidência claramente 
positiva. 
 
 
 
 
4.5 Medidas de Minimização 

Recomenda-se a implementação de um programa piloto de caracterização microclimática 
que deverá iniciar-se na fase de construção, de modo a obterem-se elementos de 
referência que serão comparados com os que vierem a registar-se durante a fase de 
exploração. Será assim, possível aferir as avaliações feitas. 
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5. HIDROLOGIA 

5.1 Metodologia 

Nos estudos desenvolvidos tiveram grande importância a hidráulica dos escoamentos e 
riscos associados, os efeitos a jusante dos empreendimentos, o controle de cheias e 
secas e os fenómenos de transporte de solos e sedimentação associados à alteração de 
regime hídrico, que serão assim estes os pontos a analisar seguidamente. 
 
São ainda introduzidos novos elementos entretanto desenvolvidos pela HIDRORUMO no 
âmbito da revisão dos estudos técnicos relacionados com o regime de exploração e suas 
repercussões na variação do nível da albufeira e na capacidade de reserva de água, bem 
como a nível da laminação de cheias decorrentes da implantação do projecto. 
 
 
 
 
5.2 Hidráulica dos Escoamentos e Riscos Associados 

As condições de base para os empreendimentos correspondem, no caso do escalão 
principal, a uma caudal de turbinamento de 170 m3/s e no caso do contra-embalse de  
120 m3/s. 
 
O EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor fez um desenvolvimento 
detalhado com análise de sensibilidade de vários cenários alternativos e diferentes 
condições de caudais que permitem avaliar quais as melhores soluções do ponto de vista 
técnico e ambiental. 
 
Tendo em conta o seu interesse ambiental, foi dada particular atenção à velocidade de 
escoamento a jusante das barragens e às velocidades de variação do nível da água nas 
albufeiras e a jusante do contra-embalse. 
 
Estas avaliações podem ser consultadas no Capítulo IV do EIA do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor, páginas IV-64 a IV-97, que se apresentam no ponto 5.4. 
 
 
a)  Relação do Escalão Principal com o Contra-embalse 
 
No caso do escalão principal localizado a montante, o comportamento do troço até ao 
contra-embalse, numa extensão de cerca de 10 km, apresenta velocidades da descida de 
água pouco distintas, tendo em conta uma análise de sensibilidade para diferentes 
caudais de turbinamento e de bombagem e volumes de escavação no rebaixamento do 
leito do rio junto à barragem principal. Para o caudal de bombagem de 140 m3/s a 
velocidade de descida de água será de 0,33 m/hora. 
 
No caso do escalão a jusante, o troço que existirá até ao contra-embalse terá apenas 
cerca de 5 km de extensão, e onde a velocidade da descida das águas para o cenário 
base de 140 m3/s de bombagem será de cerca de 0,6 m/hora, o que corresponde a uma 
diferença significativa face à solução de montante (+ 0,27 m/hora). 
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Do mesmo modo, e no caso de o contra-embalse ser equipado, o volume de terras 
decorrentes do rebaixamento do leito do rio será também superior que no caso do 
escalão a montante. 
 
 
b) Velocidade no Nível de Água no Escalão Principal 
 
No cenário extremo possível de funcionamento, a velocidade de abaixamento do nível 
médio de albufeira seria de 1,7 cm/hora para o NPA 250 e de 2,0 cm/hora para o NPA 
234. Apresentam-se assim com valores insignificantes e imperceptíveis para qualquer 
utilizador, sendo necessário 2,4 dias para baixar um metro de nível, o que não é possível 
face aos períodos de turbinamento e existência de afluências. 
 
 
c) Avaliação do Rio Sabor a Jusante do Contra-embalse 
 
Para as várias hipóteses de caudais de turbinamento e de bombagem no contra-embalse 
verificam-se variações de velocidades em vários troços a jusante do contra-embalse e até 
à Valeira, assim com diferentes necessidades de rebaixamento do fundo do rio. 
 
Dessa análise verifica-se que em bombagem, os abaixamentos do nível variam entre  
0,6 m junto ao contra-embalse e 0,5 m na foz do Sabor com velocidades de 0,7 m/s e 
0,20 m/s e que em turbinamento, com uma subida entre 0,65 m e 0,15 m, as velocidades 
variam entre 0,55 e 0,2 m/s. 
 
As velocidades e alterações de nível apresentam-se assim moderadas e com riscos 
controláveis. Para caudais superiores aos instalados e em situações de cheia a 
regularização é significativa, podendo dizer-se que a alteração do regime de escoamento 
terá um impacte positivo, de magnitude elevada, sendo certo, permanente e de aplicação 
a médio prazo. 
 
 
d) Avaliação dos Níveis Médios de Albufeira no Escalão Principal 
 
Tendo em conta o NPA 250, em ano húmido, o nível médio varia de 9,8 m entre  
Junho e Setembro com o contra-embalse equipado a 10,8 m com o contra-embalse não 
equipado. 
 
Em ano médio, os valores são menores, baixando apenas de 5,1 m entre Junho e 
Setembro para a solução não equipada e 4,9 m para a solução equipada. Em ano seco, 
verifica-se uma estabilidade. 
 
Entre a solução alta (NPA 250) e baixa (NPA 234) verifica-se que o comportamento da 
solução alta é mais suave em relação ao NPA e ao nível real de exploração, registando-
se menores variações que a solução baixa. 
 
As soluções com o contra-embalse equipado têm repercussões positivas nas variações 
de nível da albufeira principal. 
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5.3 Análise dos Fenómenos Extremos. Controlo de Cheias e Secas 

Para a avaliação deste subcapítulo devem considerar-se as análises já desenvolvidas no 
Volume IV.1 referente à Avaliação de Impactes do aproveitamento do Alto Côa, onde no 
ponto 5. Hidrologia foram já desenvolvidamente abordados estes fenómenos e a 
importância que quer o Alto Côa quer o Baixo Sabor terão no contexto da bacia do  
Douro. 
 
Devem ainda consultar-se os Capítulos II.2 e V.1 (ponto 14) onde estes temas são 
também abordados. 
 
Um dos mais importantes impactes da albufeira do Sabor será o seu contributo para a 
regularização das afluências em toda a cascata do Douro a jusante, incluindo as  
cheias. A reserva de água que constituirá a albufeira será igualmente de grande 
importância. 
 
A capacidade de armazenamento proporcionada pela albufeira do empreendimento 
contribuirá, de forma mais ou menos significativa, para o controlo de inundações numa 
extensa área marginal do rio Douro, provavelmente entre o escalão principal e a Foz do 
Douro.  
 
Efectivamente e tendo em consideração o volume de encaixe da albufeira e a magnitude 
dos caudais de ponta de cheia naturais do rio Sabor, torna-se possível, com uma 
adequada gestão dos níveis guia da albufeira, controlar e desfasar no tempo, com 
amortecimento relevante, os caudais afluentes. 
 
Em regime natural, os caudais de ponte de cheia no rio Sabor são bastante elevados, 
superiores a, respectivamente, 2 000 e 3 000 m3/s, para o período de retorno de 20 e  
100 anos.  Ora ao valor de caudal de 3 500 m3/s já corresponde, na secção da Régua, 
uma altura de água de 9 metros e assim uma situação de pré-cheia. Ou seja, é razoável 
admitir o facto de se se amortecerem com significado as pontas de cheia na albufeira do 
rio Sabor, isso pode ter um impacte positivo no que se refere ao controlo de cheias no 
próprio rio Douro, até porque as respectivas barragens apresentam um comportamento 
típico de “fio de água”. 
 
Este efeito estrutural de controlo de cheias pode ser considerado permanente, positivo e 
significativo. Por outro lado, o efeito regularizador também se manifesta por descargas no 
período estival, quando os caudais naturais se apresentam muito reduzidos ou mesmo 
nulos. 
 
O Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor poderá ter ainda um importante impacte 
positivo no que diz respeito às secas. Com efeito, o rio Sabor apresentou nas duas 
últimas décadas cerca de 500 dias de caudal nulo e em 1980/81 e 1988/89, mais de  
70 dias nesta condição. Estes anos corresponderam a anos de seca. 
 
Na bacia hidrográfica do rio Douro, cerca de 50% das secas abrangem menos de 20% da 
área da bacia e tem uma particular incidência na zona do Baixo Sabor. 
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No Plano Hidrológico da Bacia Hidrográfica do rio Douro, esta situação é claramente 
identificada, definindo-se como zonas de maior severidade, as de Miranda do Douro, 
Mogadouro e Torre de Moncorvo, sendo fortemente afectados não só o abastecimento de 
água como os perímetros hidroagrícolas mais importantes que se situam em Alfândega 
da Fé e no Vale da Vilariça. Assim, a reserva de água que constituirá as albufeiras agora 
em projecto, serão um importante elemento mitigador desta situação em toda a zona 
envolvente. 
 
Constitui também um aspecto relevante, o facto do volume útil da albufeira do escalão 
principal do Sabor poder ser considerado, no contexto da bacia do rio Douro, uma 
reserva estratégica, no sentido em que a capacidade útil somada de todos os 
aproveitamentos existentes no rio Douro (em território nacional), ser da ordem de        
113 hm3 e a do Baixo Sabor de 630 hm3. 
 
 
 
 
5.4 Transporte Sólido e Sedimentação 

A criação de estruturas hidráulicas produz alterações no desenrolar dos processos de 
transporte de sedimentos. No caso da construção de grandes barragens ou da criação de 
albufeiras com elevada capacidade de regularização, essas alterações podem assumir 
aspectos significativos, por interrupção, de forma quase integral, do transporte natural 
dos sedimentos. Esta situação além de poder provocar o assoreamento gradual das 
albufeiras, diminui a realimentação dos troços das linhas de água imediatamente a 
jusante das barragens, de tal forma que as margens e leitos das mesmas sofrem, quase 
invariavelmente, erosão. 
 
O relevo da bacia do Sabor é moderadamente acidentado e, em termos médios, 
apresenta inclinações possivelmente superiores à bacia do rio Douro; a constituição 
geológica, predominantemente xistenta, também favorece a alterabilidade, devendo dar 
origem, com facilidade, a sedimentos finos; trata-se, ainda, sem dúvida, de uma região, 
em média, mais húmida do que a bacia do Douro (em Bagaúste), no entanto, dispõe de 
uma cobertura vegetal mais acentuada e persistente do que a da parte espanhola. 
 
Tendo em conta os resultados experimentais obtidos em Bagaúste (Régua), entre Janeiro 
de 1960 e Dezembro de 1961, e tendo em conta hipóteses significativas adicionais (lei 
exponencial de ajustamento da concentração de material sólido e caudal) foi determinado 
um valor de transporte médio anual na secção da Bagaúste de 2,2 hm3/ano. Admite-se 
que representará cerca de 40% do que se escoaria em regime natural (sem albufeiras a 
montante). 
 
Em resultado desta análise, pode admitir-se, de acordo com a  HIDRORUMO que a bacia 
do rio Douro, em regime natural, originaria um transporte sólido médio anual em 
suspensão da ordem de 5,5 hm3/ano. Se se pensar numa fracção adicional transportada 
por arrastamento (de 15 a 20%), obtêm-se um valor total de 6,5 hm3/ano. 
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Apesar do reduzido número de observações nos afluentes do rio Douro, os valores 
encontrados, em princípios da década de sessenta do século XX, sugeriam que a 
concentração dos sedimentos com origem no rio Sabor deveria ser inferior, por exemplo, 
às proporcionadas pelos rios Tua e Côa, consideração que permite supor uma certa 
margem de segurança. 
 
Julga-se que a utilização de um valor específico de transporte sólido análogo ao que se 
pode admitir como natural em Bagaúste, é uma aproximação suficiente para as primeiras 
conclusões sobre o rio Sabor. Em consequência, o valor encontrado para o caudal sólido 
médio anual no Aproveitamento do Baixo Sabor, numa hipótese talvez conservativa é de 
0,42 hm3/ano. 
 
Analisando as consequências desta situação, mesmo que este volume viesse a ser 
preenchido, na sua totalidade, na parte mais funda da albufeira, atingiria apenas uma 
cota inferior à 165, portanto sem prejudicar qualquer tomada de água prevista. Na 
realidade, é mais provável que o material sólido afluente venha a depositar-se ao longo 
de toda a albufeira. 
 
Com base em estudos empíricos desenvolvidos por Borland, a partir do tipo de albufeira 
é ainda possível classificar o regime de deposição dos sedimentos. No Baixo Sabor o 
coeficiente angular dos logaritmos da curva de capacidades toma o valor 3,0 que, 
conjugado com uma exploração a nível moderadamente variável, permite prever que a 
distribuição dos sedimentos seja estendida a toda a albufeira, correspondendo ao “Tipo 
II”, característico de planícies de cheia e vales. 
 
Aplicado o método de cálculo correspondente à distribuição previsível dos sedimentos, 
encontra-se como resultado que, junto à barragem, nem mesmo a cota 136 deverá 
chegar a ser atingida ao fim dos 100 anos. 
 
Resumindo, as condições de transporte sólido após a construção do empreendimento 
poderão levar ao assoreamento gradual previsível da albufeira - escalão principal, mas 
sem influência na exploração e à redução da alimentação do trecho do rio Sabor a 
jusante da albufeira do contra-embalse. Essa redução poderá, eventualmente, apresentar 
efeitos benéficos no sentido em que contribuirá para o decréscimo da actual acumulação 
de sedimentos provocada pelo regolfo da albufeira da Valeira. 
 
Assim, tendo em conta o balanço entre o impacte da acumulação de sedimentos no 
fundo da albufeira e o impacte positivo da redução de transporte de sólidos e 
sedimentação na zona terminal do rio Sabor, conclui-se que na fase de exploração os 
impactes são globalmente positivos e moderados, certos, permanentes, de médio prazo e 
irreversíveis. Haverá, no entanto, situações temporárias que podem ser qualificadas de  
negativas na fase de exploração, que correspondem a eventuais descargas em ocasiões 
especiais. 
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5.5 Alterações Introduzidas no Estudo Prévio 

5.5.1 Regime de Exploração 

No âmbito da revisão dos estudos técnicos do Baixo Sabor, efectuados em 2000/2001, foi 
alterado o regime de exploração relativamente à albufeira do Escalão Principal: 
 

- o volume útil passou de 390 hm3 para 180 hm3; 

 

- a reserva de emergência passou de 240 hm3 para 450 hm3. 

 
 
A consequência principal desta alteração correspondeu assim à diminuição nas 
oscilações do NPA com importantes consequências ambientais. O NPA passou de uma 
variação entre as cotas 234 e 219, para uma variação entre as cotas 234 e 227. 
 
A diminuição do volume útil de utilização normal terá assim como benefício uma 
significativa redução da variação de cotas de água da albufeira em 60%, melhorando as 
relações da envolvente com o plano da água. 
 
Actualmente, o regime de exploração normal da albufeira do escalão principal do AHBS 
tem assim em conta a utilização de um volume útil de 180 hm3, entre o NPA à cota (234) 
e o NmE à cota (227.4) e a existência de um volume de encaixe de 90 hm3 para a 
laminação de cheias nos meses de Outubro a Março. 
 
Em termos anuais, a albufeira do Escalão Principal atingirá o mínimo, próximo do NmE, 
nos meses de Setembro e Outubro e o máximo, próximo do NPA, nos meses de Maio e 
Junho. 
 
Na FIG. IV.2.1 representam-se as curvas de variação do nível da albufeira do Escalão 
Principal, na ocorrência de um regime médio (1956/1995), de um regime seco tipo 1992 e 
de um regime húmido tipo 1960. 
 
Em regime médio a albufeira do Escalão Principal na solução com o Escalão Principal na 
localização de montante e Contra-embalse Equipado mantém um armazenamento 
ligeiramente superior ao verificado nas simulações efectuadas para o Esquema com o 
Contra-embalse Não Equipado. Esta diferença tem maior significado nos meses de 
Agosto a Outubro. 
 
Em regime seco, as diferenças mais significativas verificam-se nos meses de Abril, 
Novembro e Dezembro. Excepcionalmente, em regimes muito secos, como o verificado 
em 1992, a albufeira do Escalão Principal mantém-se praticamente sempre no NmE 
(227.4), funcionando como se se tratasse de um aproveitamento de bombagem pura.  
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ESQUEMA 1  Contra-Embalse equipado

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

Húmido (1960) Médio Seco (1992)

NPA (234)

NmEn (227.4)

ESQUEMA 2  Contra-Embalse não-equipado

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

Húmido (1960) Médio Seco (1992)

NPA (234)

NmEn (227.4)

 
 

FIG. IV. 2. 1 – Níveis da Albufeira do Escalão Principal – Regimes Médio, Seco e Húmido 

 
 
Nesse caso, o volume útil da albufeira do Contra-embalse (12 hm3) é utilizado por forma a 
que as horas de vazio dos dias de semana e do fim de semana, num total de  
56 horas/semana (8 horas diárias), sejam utilizadas para bombear água da albufeira do 
Contra-embalse para a albufeira do Escalão Principal, que, posteriormente, será utilizada 
em turbinamento de cerca de 8 horas durante os dias úteis, num total de  
40 horas/semana (FIG. IV.2.2). 
 
A reserva de emergência foi também alterada assegurado-se que mesmo em situações 
de grande seca e de inexistência de caudais afluentes a montante, se mantenha a 
alimentação das centrais situadas a jusante durante as horas de ponta, contribuindo para 
que não haja rupturas no sistema. 
 
Nos períodos de grande carência de caudais, como por exemplo os verificados em 
Agosto de 1984, 1989 ou 1992, onde se registaram sequências de mais de 20 dias de 
caudais praticamente nulos na secção da Valeira, estas afluências provenientes das 
reservas serão as únicas alternativas para corrigir a níveis satisfatórios o regime de 
caudais do rio Douro.  
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Períodos tão prolongados de carência trarão graves problemas de qualidade com 
consequências negativas para a vida das populações, abastecimento público (parte de 
água da cidade do Porto é captada na barragem de Crestuma / Lever) e em toda a 
extensão do rio até ao estuário. 
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FIG. IV. 2. 2 – Variação do Nível da Albufeira do Contra-embalse  

 
 
 
5.5.2 Regularização a Jusante 

A afluência anual ao local da barragem do Escalão Principal, para a série hidrológica de 
40 anos utilizada, 1956/1995, apresenta um valor médio anual de 950 hm3, 
correspondendo, em média, 75%  desse valor apenas a 4 meses do ano (de Dezembro a 
Março), 20% aos meses de Abril, Maio e Novembro e cerca de 5% aos restantes cinco 
meses (de Junho a Outubro). Em termos de valores anuais totais verifica-se também uma 
grande variação, com um valor máximo, no ano de 1960, de 2 646 hm3 e, um valor 
mínimo de 143 hm3, em 1992.  
 
A introdução da albufeira do Escalão Principal, com significativa capacidade de 
regularização, vai permitir um melhor aproveitamento dos caudais afluentes à bacia do 
Sabor e imediatamente a jusante, Valeira, Régua, Carrapatelo e Crestuma, no troço no 
Douro Nacional. 
 
Como exemplo, na FIG. IV.2.3 representam-se os volumes lançados a jusante do  
Contra-embalse, no mês de Julho, antes e depois da integração do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo sabor. 
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FIG. IV. 2. 3 – Volumes a Jusante do Contra-embalse no mês de Julho 

 
 
Nas FIG. IV.2.4 e IV.2.5 representam-se volumes e caudais classificados lançados a 
jusante do Contra-embalse, também no mês de Julho e para as mesmas condições, nos 
quais se pode confirmar, devido à regularização introduzida pela albufeira do Escalão 
Principal, um acréscimo significativo dos caudais médios mensais. 
 
Pode verificar-se que, no mês de Julho, o caudal com uma probabilidade de excedência 
de 50% passa de cerca de 1,5 m3/s, em regime natural, para cerca de 32 m3/s, com a 
introdução do Sabor na hipótese de Contra-embalse não equipado e 39.0 m3/s, na 
hipótese de Contra-embalse equipado; para uma probabilidade de excedência de 90%, 
essa alteração  é de 0.3 m3/s para cerca de 5 m3/s ou 11 m3/s, consoante o esquema de 
funcionamento. 
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FIG. IV. 2. 4 – Volumes Classificados Lançados a Jusante do Contra-embalse, Mês de Julho 
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FIG. IV. 2. 5 – Caudais Classificados Lançados a Jusante do Contra-embalse, Mês de Julho 

 
 
De seguida analisa-se o efeito da regularização introduzida no Sabor no troço 
imediatamente a jusante no Douro Nacional, ou seja, a alteração verificada nos caudais 
médios mensais afluentes à albufeira da Valeira, que se apresentam no Quadro IV.2.15 
para as três situações em análise. 
 
 

Quadro IV. 2. 15 – Caudais Médios Mensais Afluentes à Albufeira da Valeira  

 
 Caudais Médios Mensais (m3/s) 

 Esquema 1 Esquema 2 Sem Baixo Sabor 

 Janeiro 598.8 597.3 603.2 

Fevereiro 742.4 740.0 748.4 

Março 596.5 599.2 601.8 

Abril 384.3 388.2 398.5 

Maio 232.9 239.0 245.5 

Junho 165.9 162.0 158.2 

Julho 149.1 143.7 114.9 

Agosto 61.2 62.7 52.6 

Setembro  81.5 80.9 77.1 

Outubro 135.5 139.2 143.0 

Novembro 319.2 316.8 322.8 

Dezembro 440.5 437.0 443.2 
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Assim, em resultado da regularização introduzida pela albufeira do Escalão Principal na 
albufeira da Valeira, para a média dos 40 regimes analisados, constata-se um acréscimo 
significativo dos caudais médios mensais nos meses de Verão, que varia entre 2% e 6% 
para os meses de Junho e Setembro, atinge cerca de 18% no mês de Agosto e entre 
25% e 30% no mês de Julho, consoante o esquema analisado (FIG. IV.2.6). Este facto 
vai-se reflectir nos restantes aproveitamentos ao longo do Douro até ao estuário. 
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FIG. IV. 2. 6 – Caudais médios mensais afluentes à Albufeira da Valeira de Junho a 

Setembro 

 
 
Nas FIG. IV.2.7 e IV.2.8 representam-se, para a série hidrológica 1956/1995, os volumes 
afluentes à albufeira da Valeira, por ordem cronológica e classificados, durante o mês de 
Julho.  
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FIG. IV. 2. 7 – Volumes Afluentes à Albufeira da Valeira, no mês de Julho 
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FIG. IV. 2. 8 – Volumes Classificados Afluentes à Albufeira da Valeira, no mês de Julho 

 
 
Conforme se pode verificar na FIG. IV.2.9 a probabilidade de excedência de um caudal 
da ordem dos 100 m3/s na albufeira da Valeira no mês de Julho que em regime natural é 
da ordem dos 45%, ultrapassa os 60% após a introdução do Sabor. 
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FIG. IV. 2. 9 – Volumes Classificados Afluentes à Albufeira da Valeira, no mês de Julho 
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Após a introdução do AHBS, na simulação dos 40 regimes, 1956 a 1995, apenas se 
verifica uma situação no mês de Julho em que o caudal afluente à albufeira da Valeira é 
inferior a 30 m3/s, contra 5 em regime natural. 
 
Em termos de produtibilidade no Douro Nacional, a introdução da regularização do Baixo 
Sabor origina um acréscimo de produção anual, no conjunto dos 4 aproveitamentos 
existentes (Valeira, Régua, Carrapatelo e Crestuma), que ronda os 12 GWh/ano médio. 
 
 
 
5.5.3 Laminação de Cheias 

No âmbito da revisão dos estudos técnicos do Baixo Sabor, foi ainda avaliado o efeito da 
laminação de cheias proporcionada pela albufeira do Escalão Principal, considerando 
uma curva guia de exploração definida com o objectivo de manter uma cota de defesa de 
cheias com valor inferior à correspondente ao respectivo NPA, durante os meses mais 
húmidos. 
 
Procedeu-se assim à análise de sensibilidade do efeito da referida laminação 
considerando, por um lado, cheias com diferentes períodos de retorno e, por outro, a 
variação do volume de encaixe disponível. De referir ainda que nos estudos realizados se 
considerou apenas a hipótese de solução baixa para a barragem, cujo NPA se situa à 
cota 234. 
 
Analisaram-se três hipóteses para o volume de encaixe – 60, 90 e 120 hm3 – a que 
correspondem respectivamente às cotas 232,2, 231,1 e 229,9 do nível da albufeira. Para 
cada uma destas hipóteses simulou-se o efeito regularizador da albufeira no 
amortecimento da ponta das cheias calculadas para vários períodos de retorno (5, 10, 20, 
50, 100 e 200 anos) e ainda, de duas das maiores cheias registadas na estação 
hidrométrica de Quinta das Laranjeiras (em Dezembro dos anos de 1989 e 1995), nas 
quais se verificou a ocorrência de várias pontas (correspondendo ao caudal máximo em 
cada uma dessas cheias períodos de retorno de cerca de 20 anos e 5 anos, 
respectivamente). 
 
Nas simulações de exploração efectuadas considerou-se uma curva guia de caudal 
descarregado definida por patamar, cuja duração e incremento é função quer do volume 
de encaixe disponível, quer da evolução do hidrograma afluente.  
 
Para o primeiro patamar fixou-se o caudal de 300 m3/s, valor considerado aceitável tendo 
em conta a ordem de grandeza do caudal de base expectável aquando da ocorrência de 
grandes  cheias. 
 
Assim, apesar do carácter preliminar dos estudos efectuados, considera-se possível tirar 
as seguintes conclusões: 
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a) Para as cheias com períodos de retorno entre 5 e 200 anos, cujos resultados das 

simulações se encontram resumidos no Quadro IV.2.16, verifica-se que: 
 

• um volume de encaixe de 60 hm3 possibilita uma redução do caudal de ponta 
afluente entre 800 e 1 100 hm3, o que significa, em termos percentuais, uma 
diminuição de 20% a 60%; 
 

• um volume de encaixe de 90 hm3 possibilita uma redução do caudal de ponta 
afluente entre 1 200 e 1 600 hm3, o que significa, em termos percentuais, 
uma diminuição de 30% a 75%; 
 

• um volume de encaixe de 120 hm3 possibilita uma redução do caudal de 
ponta afluente entre 1 300 e 2 400 hm3, o que significa, em termos 
percentuais, uma diminuição de 55% a 85%. 

 
As menores reduções percentuais correspondem às cheias com períodos de retorno 
mais elevados (superiores a 50 anos) e as maiores às cheias mais frequentes. 

 
 
 
b) Para as cheias reais verificou-se que as reduções percentuais seriam da mesma 

ordem de grandeza das obtidas para as cheias calculadas. 
 
Apesar de se terem utilizado nesta fase apenas duas situações reais, estes 
resultados apontam no sentido da provável validação das conclusões retiradas com 
base nas cheias calculadas. 

 
 
Assinala-se uma vez mais que os resultados obtidos devem ser encarados como 
preliminares, podendo naturalmente ser objecto de ajustes em consequência de estudos 
mais aprofundados, designadamente quanto à forma de realizar a exploração da albufeira 
em períodos de cheia. 
 
Salienta-se, ainda, que as simulações foram conduzidas admitindo que apenas é 
conhecido em tempo real a evolução dos caudais afluentes, sem qualquer informação 
previsional dos mesmos.  
 
A implementação de um sistema de previsão de cheias, cujos efeitos poderão vir a ser 
estudados, possibilitará naturalmente a optimização da exploração da albufeira, com 
repercussões certamente positivas em termos do seu efeito regularizador no 
amortecimento dessas mesmas cheias. 
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Quadro IV. 2. 16 – Laminação das Cheias (Q0 = 300 m3/s) 

 

T (anos) Cota Inicial da 
Albufeira 

Encaixe Inicial da 
Albufeira (hm3) 

Caudal Máximo 
Afluente (m3/s) 

Caudal Máximo 
Descarregado (m3/s) 

Cota Máxima 
Atingida 

Caudal 
Amortecido (m3/s) 

% 
Amortecimento 

5 
232.2 
231.1 
229.9 

60 
90 

120 

1 600 
600 
400 
300 

234.0 
233.6 
232.9 

1 000 
1 200 
1 300 

62.5 
75.0 
81.3 

10 
232.2 
231.1 
229.9 

60 
90 

120 
2 100 

1 000 
700 
300 

234.0 
233.9 
234.0 

1 100 
1 400 
1 800 

52.4 
66.7 
85.7 

20 
232.2 
231.1 
229.9 

60 
90 

120 
2 570 

1 500 
1 100 
600 

234.0 
233.7 
233.8 

1 070 
1 470 
1 970 

41.6 
57.2 
76.7 

50 
232.2 
231.1 
229.9 

60 
90 

120 
3 260 

2 500 
1 700 
900 

234.1 
233.8 
233.9 

760 
1 560 
2 360 

23.3 
47.9 
72.4 

100 
232.2 
231.1 
229.9 

60 
90 

120 
3 840 

3 000 
2 200 
1 400 

234.1 
234.0 
234.0 

840 
1 640 
2 440 

21.9 
42.7 
63.5 

200 
232.2 
231.1 
229.9 

60 
90 

120 
4 450 

3 400 
3 000 
2 000 

234.1 
234.0 
233.9 

1 050 
1 450 
2 450 

23.6 
32.6 
55.1 
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5.6 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
 
 

Quadro IV. 2. 17 – Impactes na Fase de Construção – Hidrologia 

 

 Impactes 

Acções 
Áreas 

Afectadas  
Regime 
Hídrico 

Transportes de 
Sólidos 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros A jusante - 
M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Pedreiras e 
Escombreiras A jusante - 

M (-2) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Escavações e 
Aterros A jusante - 

M (-2) 
I (2) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desmatação 
Local e a 
jusante - 

M (-2) 
I (2) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desvio do Leito 
do Rio No local 

M (-2) (c) 
I (1) 

M (-2) (p) 
I (1) 

• Certo (c) / Provável (p) 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Acessos 
Provisórios  A jusante - 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Circuitos 
Hidráulicos  A jusante - 

M (-2) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Barragens  
Local e a 
jusante 

M (-2) (ci) 
I (2) 

M (-2) (pr) 
I (2) 

• Certo (c) / Provável (p) 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível (i) / Reversível (r) 

Rebaixamento do 
Leito do Rio 

Local e a 
jusante 

M (-1) 
I (1) 

M (-3) 
I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Restabelecimento 
de Comunicações 

Local e a 
jusante - 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 383

 
 

Quadro IV. 2. 18 – Impactes nas Fases de Enchimento e de Exploração – Hidrologia 

 
 Impactes 

Usos e Acções 
Áreas 

Afectadas  
Regime 
Hídrico Cheias Secas 

Transportes 
de Sólidos 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Irrigação 
Envolvente 

da 
albufeira 

- - 
M (+3) (cr) 

I (2) 
M (-1) (pi) 

I (1) 

• Certo (c) / Provável (p) 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível (r)/Irreversível (i)  

Energia 
A jusante e 
envolvente 

M (-2) (r) 
I (1) - 

M (+3) ( i) 
I (3) - 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível (r)/Irreversível (i)  

Água de 
Abastecimento 

Envolvente 
e regional - - 

M (+3) 
I (2) - 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Regulação de 
Caudais A jusante 

M (+3) 
I (3) 

M (+3) 
I (3) 

M (+3) 
I (3) 

M (+2) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Utilização Industrial Envolvente - - 
M (+2) 
I (1) - 

• Provável 
• Permanente 
• Longo prazo 
• Irreversível 

Combate a Incêndios  Envolvente - - 
M (+3) (cI) 

I (3) 
M (+1) (pM) 

I (1) 

• Certo (c) / Provável (p) 
• Permanente 
• Imediato (I)/Médio prazo (M) 
• Irreversível 

Barragens  
(EP e CE)  A jusante 

M (+3) 
I (3) 

M (+3) 
I (3) 

M (+3) 
I (3) 

M (+2) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Descarga de Cheias A jusante 
M (-1) (cr) 

I (2) 
M (-1) (ci) 

I (1) - 
M (-2) (pi) 

I (1) 

• Certo (c) / Provável (p) 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível (i) /Reversível (r) 

Bacia de Dissipação A jusante 
M (+1) (cI) 

I (1) 
M (+1) (pI) 

I (1) - 
M (+1) (pM) 

I (1) 

• Certo (c) / Provável (p) 
• Permanente 
• Imediato (I) / Médio prazo (M) 
• Irreversível 

Albufeiras  
(EP e CE)  

Envolvente 
e a jusante 

M (+3) (I) 
I (3) 

M (+3) (I) 
I (3) 

M (+3) (I) 
I (3) 

M (+2) (M) 
I (1) 

• Certo  
• Permanente 
• Imediato (I) / Médio prazo (M) 
• Irreversível 

Regime de Descarga/ 
Variação de Nível 

Envolvente 
e a jusante 

M (-2) 
(cPIi)        
I (3) 

M (+2) 
(cPMr)      

I (3) 

M (+2) 
(cPMi)        
I (2) 

M (-1) 
(pTMr)        

I (1) 

• Certo (c) / Provável (p) 
• Permanente (P)/Temporário 

(T) 
• Imediato (I) / Médio prazo (M) 
• Irreversível (i) / Reversível (r) 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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5.7 Avaliação das Alternativas 

Do ponto de vista hidráulico, a localização do escalão principal a montante apresenta-se 
mais favorável, sobretudo pelo facto de se dispor de maiores áreas para o contra-
embalse. Realmente, neste caso, os níveis de água no contra-embalse podem variar em 
média, para o caudal em bombagem de 160 m3/s, cerca de 0,40 m/h. 
 
No caso da solução alternativa (jusante), o volume útil do contra-embalse é análogo, no 
caso de não ser equipado, mas os níveis de água podem variar mais significativamente 
num intervalo de tempo relativamente curto (velocidade referida a um caudal em bomba 
de 140 m3/s, de cerca de 0,6 m/h). 
 
No 2º grupo de alternativas, relativo ao equipamento do contra-embalse, o aumento da 
secção de vazão do rio necessário à solução equipada terá, face à solução não 
equipada, as seguintes implicações principais: 
 
 

- redução, para iguais caudais escoados, da velocidade média do escoamento; 
 
- redução, para iguais caudais escoados, embora pouco significativa, dos níveis 

de água no rio; 
 
- redução, embora talvez pouco significativa, da capacidade de arrastamento de 

sedimentos, sobretudo no caso de pequenos caudais escoados. 
 
- aumento do volume de sedimentos em trânsito, devido às operações de 

dragagem, nos primeiros anos de exploração do empreendimento. 
 
 
Para além disso, o contra-embalse equipado permitirá um melhor aproveitamento e 
gestão do recurso água, com a possibilidade de bombar a água da Valeira para o Sabor. 
Esta alternativa apresenta-se assim, como mais favorável. 
 
Do ponto de vista hidráulico, e ressalvando as diferentes áreas inundadas pelo regolfo 
criado, as diferentes cotas do NPA da albufeira do escalão principal não terão impacte 
muito significativo no comportamento nem da albufeira do contra-embalse nem do trecho 
do rio Sabor, que se desenvolve a jusante.  
 
Refira-se, no entanto, que um NPA mais elevado permitirá um maior controlo de 
pequenas e médias cheias, sendo preferível pelo maior encaixe de água que  
possibilita. Para além disso proporcionará uma menor variação dos níveis de água na 
albufeira. 
 
Em relação ao tipo de barragem e no ponto de vista hidrológico e hidráulico aparecem 
como ligeiramente mais favoráveis as soluções de betão em relação à de aterro. 
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5.8 Medidas de Minimização 

Do ponto de vista hídrico e hidráulico, as medidas de minimização, reportam-se, 
essencialmente, ao trecho a jusante do escalão principal e são no essencial: 
 

• sistema de aviso para a descarga de caudais turbinados da barragem do 
escalão principal e controlo do acesso e protecção das margens da albufeira do 
contra-embalse nos locais de eventual uso recreativo futuro; 

 

• no âmbito dos planos de ordenamento futuros, e sempre que possível,         
dever-se-á criar taludes suaves (talvez da ordem de 1 para 6) na zona de 
flutuação do nível de água da albufeira do contra-embalse, em particular, onde 
houver um potencial uso balnear por razões de protecção de pessoas e bens; 

 

• controlo de erosão dos fundos e margens, do trecho jusante do rio Sabor, devido 
às condições de descarga e à redução de transporte sólido motivado pela 
construção do aproveitamento; 

 

• para o rebaixamento do leito do rio a jusante do contra-embalse, recomenda-se 
a adopção do Critério II, adoptando-se a cota de fundo 105 e perfis mistos de  
5:1 (H:V) entre as cotas 105 e 102 e de 1:1 (H:V) abaixo da cota 102, por ser 
aquele que corresponde à melhor relação entre o custo e as condições técnicas 
e os benefícios ambientais. 
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6. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.1 Metodologia 

Na avaliação de impactes, a flora, a vegetação e a fauna em geral foram avaliados de 
uma forma integrada, com base na cartografia de habitats. 
 
Pela sua especificidade, as avaliações parcelares dos ecossistemas aquáticos e da 
avifauna continuam a justificar um tratamento individualizado, apesar de serem depois 
integradas nas avaliações por habitats. 
 
Foi ainda feita uma avaliação dos habitats com base na classificação de habitats naturais 
referidos na directiva 92/43/CEE. 
 
Deste modo, os dois primeiros pontos correspondem a avaliações parcelares, enquanto 
os seguintes fazem a integração biofísica e ecológica e a avaliação integrada de 
impactes. 
 
Pelo seu carácter integrador e nalguns casos comuns a várias áreas temáticas, as 
medidas de minimização apresentadas no Estudo de Impacte Ambiental do Baixo Sabor 
são resumidamente retomadas no fim deste ponto relativo aos Sistemas Ecológicos, tal 
como aconteceu no Estudo de Impacte Ambiental do Baixo Sabor. 
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6.2 Ecossistemas Aquáticos 

6.2.1 Metodologia 

A avaliação dos impactes do empreendimento  foi feita para as diferentes alternativas em 
estudo, no que tem significado para os ecossistemas aquáticos. 
 
Para esse efeito foi utilizada a seguinte orientação: 
 

• identificar as diferentes características passíveis de sofrer ou provocar impactes; 
 
• definir uma escala múltipla de classificação dos vários impactes, baseada nas 

orientações da Comissão das Grandes Barragens; 
 
• avaliar as alternativas tomando como referência o estado actual do ecossistema 

e as suas perspectivas de evolução na ausência do empreendimento. 
 
 
Essa avaliação é feita sempre tendo em conta a Qualidade Biológica da Água e a 
Comunidade Piscícola. 
 
 
 
 
6.2.2 Fase de Construção 

Os principais impactes gerados nesta fase têm a ver com as movimentações de inertes 
que decorrerão em consequência das actividades de construção.  
 
As escombreiras, o transporte de inertes e as várias utilizações das margens (aterros, 
construção de instalações de apoio, caminhos), podem fazer aumentar, 
consideravelmente, a quantidade de sólidos suspensos na água, com consequências 
negativas para as populações piscícolas e para a qualidade biológica da água. 
 
Regista-se que esta situação temporária de elevados teores de sedimentos em 
suspensão, parece ocorrer com alguma frequência no troço final do rio Sabor, 
particularmente no início da estação chuvosa, devido ao arrastamento de solos de 
montante transportados pelas linhas de água de regime torrencial afluentes do Sabor e 
que tem sido agravada nos últimos anos pelo processo de florestação em curso. A 
lavagem de inertes tem igualmente contribuído para o frequente turvamento das águas 
no Baixo Sabor. 
 
No troço de rio de ligação à albufeira da Valeira, para além dos problemas referidos 
anteriormente, coloca-se ainda, de forma particularmente importante, o problema da 
ressuspensão de sedimentos e, consequentemente, do aumento da quantidade de 
sólidos em suspensão. 
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Há ainda a referir que, em qualquer dos locais intervencionados (troço do rio de ligação à 
Valeira, contra-embalse e escalão principal) a circulação de animais (nomeadamente 
peixes) se encontra totalmente impedida durante este período. Ao coincidir, 
inevitavelmente, com uma ou mais épocas de reprodução, este facto terá impactes 
fortemente negativos sobre as populações existentes. 
 
Globalmente, os impactes são considerados negativos, elevados, certos, imediatos, 
embora de duração temporária e portanto reversíveis, já que cessam com a conclusão da 
obra. 
 
No que diz respeito ao troço do rio de ligação à Valeira é previsível que esses impactes 
se prolonguem para além do fim da sua construção. 
 
Esta possibilidade está descrita no ponto da Hidrologia deste estudo, e referem-se ao 
arrastamento de material incoerente (areias finas e grossas), que terá tendência a 
depositar-se e a ressuspender-se no canal durante um período prolongado. 
 
 
 
6.2.3 Fase de Exploração 

Para além da presença física da barragem impedir a circulação de animais 
(nomeadamente peixes), o regime de caudais a estabelecer nesta fase, terá uma 
influência decisiva sobre os impactes gerados pela sua exploração.  
 
Esses impactes negativos são, de um modo geral, classificados de moderados ou 
elevados, sendo certos, permanentes alguns, de ocorrência imediata, outros a médio 
prazo e são irreversíveis. 
 
A estabilidade da zona marginal, que por ser um ecótono, é a mais importante e 
produtiva, é fundamental para permitir o estabelecimento de uma comunidade piscícola 
mais rica e diversificada.  
 
Assim, qualquer flutuação acentuada do nível da água introduz perturbações no equilíbrio 
desta zona, nomeadamente no que se refere à existência de uma comunidade vegetal 
estabilizada. Dependendo da duração e regularidade destas flutuações, as alterações 
poderão ser irreversíveis. 
 
Outra consequência ecológica importante do regime de caudais adoptado, tem a ver com 
a localização das tomadas de água. Com efeito, sobretudo na época quente em que o 
sistema se encontra termicamente estratificado, a utilização de água proveniente do 
hipolimnion, pobre em oxigénio e bastante mais fria, provocará, a jusante, um impacte 
negativo sobre os processos ecológicos em curso. 
 
Tendo em conta que se trata da fase em que se processa a passagem do actual sistema 
lótico para um sistema de tipo lêntico, a natureza dos efluentes que chegam ao rio 
(urbanos, industriais, agrícolas), associado às alterações já descritas, poderá ter uma 
influência considerável na rapidez com que se atinge uma situação de eutrofia, assim 
como na magnitude da mesma. 
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6.2.4 Avaliação das Alternativas 

Do ponto da localização do escalão principal, em termos da qualidade biológica da água 
e da comunidade piscícola, os impactes que se poderão verificar, em qualquer das 
situações, serão semelhantes, uma vez que a construção do contra-embalse, por si só, 
vai transformar o sistema lótico actualmente existente, num sistema lêntico.  
 
Este facto provocará uma alteração da dinâmica espacial e temporal de todos os seus 
constituintes, bem como a inutilização funcional das cascalheiras existentes na área do 
rio ocupada pela futura albufeira.  
 
A subida do nível da água provocada pela construção do próprio contra-embalse vai 
provocar a inundação das actuais margens, locais privilegiados de abrigo para as 
populações piscícolas residentes, bem como a inutilização funcional das cascalheiras 
existentes, de grande importância para a actividade reprodutora, quer das populações 
residentes, quer de populações oriundas da albufeira da Valeira, que sobem o rio Sabor 
no período de desova.  
 
Deste modo, e do ponto de vista directo a localização do escalão principal não apresenta 
alterações significativas nos impactes nos ecossistemas aquáticos.  
 
No entanto, no ponto de vista da exploração a maior proximidade entre o escalão 
principal e o contra-embalse terá algumas implicações na rapidez de alteração dos níveis 
de água no contra-embalse, nas velocidades e na zona a jusante, assim como será 
menor o impacte das descargas de cheias e de fundo. 
 
A localização a jusante apresenta-se assim com mais impactes negativos, embora pouco 
significativos. 
 
A opção pela construção de um contra-embalse equipado vai aumentar, sensivelmente, o 
impacte negativo produzido por esta estrutura devido a vários aspectos: 
 

• Implica o rebaixamento do leito do rio na ligação à albufeira da Valeira que, para 
além de alterar a sua configuração, provocará uma ressuspensão de sedimentos 
ricos em matéria orgânica parcialmente decomposta, e a destruição de habitats 
utilizáveis pelas actuais comunidades piscícolas. 

 
 

• Implica ainda um conjunto de impactes negativos que apesar de temporários, 
são significativos: 

 
− A ressuspensão de sedimentos implica um aumento da turvação da água 

que diminui a penetração da luz e que vai reduzir a actividade 
fotossintética. 

 
− Estes sedimentos podem também acumular-se nas brânquias dos 

indivíduos, dificultando a respiração, devido à colmatação das mesmas. 
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− Ainda devido à ressuspensão de sedimentos atrás referida, ocorre um 

aumento da concentração de nutrientes que pode contribuir para a 
eutrofização do meio. 

 
− Por fim, a ressuspensão de uma grande quantidade de matérias orgânicas 

parcialmente decompostas, provocará uma diminuição do pH da água 
neste local, bem como um forte aumento dos valores de CQO e CBO, 
podendo mesmo originar, pontualmente, situações de anóxia. Devido ao 
efeito tóxico da conjugação deste conjunto de factores, podem ocorrer 
situações de mortalidades elevadas das comunidades bióticas existentes, 
nomeadamente a piscícola.  

 
 

• A bombagem da água vai provocar variações de caudal a montante e a jusante 
do contra-embalse. Estas variações, provocam flutuações irregulares do nível da 
água que, no seu movimento ascendente e descendente, arrastam materiais, 
quer orgânicos, quer minerais, que se encontram depositados nas margens. 
Este facto contribui igualmente para a deterioração da qualidade da água. 

 
 
As alternativas possíveis para a cota máxima da albufeira, não apresentam diferenças 
perceptíveis relativamente ao seu impacte nos ecossistemas aquáticos, uma vez que a 
diferença no nível da água não é suficiente para influenciar, de modo sensível, nenhum 
dos factores desse mesmo impacte. 
 
O aumento da área inundada, que decorre da opção pela cota mais alta, não tem 
consequências importantes no futuro sistema aquático, nomeadamente pelo facto de se 
tratarem de terrenos pobres e, praticamente, sem qualquer uso agrícola que possa 
contribuir para um aumento significativo da quantidade de nutrientes. 
 
A grande maioria dos habitats (cascalheiras, fundões e abrigos marginais) situados no 
curso de água actual, serão destruídos com a subida do nível da água, não sendo esse 
efeito sensivelmente afectado pela variação proposta para o NPA. 
 
O impacte produzido por qualquer um dos tipos de barragem propostos é muito 
semelhante, quer em termos de qualidade de água, quer no que diz respeito à dinâmica 
das populações piscícolas, no que se refere aos seus efeitos a médio e longo prazo. 
 
A única diferença importante tem a ver com o facto de a opção pela construção de uma 
barragem de enrocamento poder provocar, durante a fase de exploração, e em condições 
de cheia, um arrastamento de materiais provenientes das margens, e variações bruscas 
de caudal, uma vez que o descarregador de cheias se localiza lateralmente ao muro da 
barragem e não possui câmara de dissipação. 
 
Por fim, este tipo de barragem obrigará à utilização de uma quantidade de inertes 
consideravelmente superior, o que aumenta o risco de arrastamento de inertes para o rio 
durante a fase de construção. 
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6.2.5 Avaliação Global  

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
 
 
 

Quadro IV. 2. 19 – Impactes na Fase de Construção – Ecossistemas Aquáticos 

 

 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  Ictiofauna 
Macro 

Invertebrados 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros A jusante 
M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Pedreiras e 
Escombreiras A jusante 

M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Escavações e Aterros A jusante 
M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desmatação Local e a jusante 
M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desvio do Leito do Rio No local 
M (-2) 
I (1) 

M (-2) 
I (1) 

• Certo  
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Barragens  Local e a jusante M (-3) 
I (3) 

M (-1) 
I (1) 

• Certo  
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Rebaixamento do Leito 
do Rio Local e a jusante M (-3) 

I (3) 
M (-2) 
I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 20 – Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – Ecossistemas 
Aquáticos 

 
 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Ictiofauna 
Macro 

Invertebrados 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Regulação de 
Caudais A jusante 

M (-3) (I) 
I (3) 

M (-2) (M) 
I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato (I) / Médio prazo (M) 
• Irreversível 

Navegação Envolvente 
M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Pesca  Envolvente 
M (-1) 
I (1) - 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Barragens  (EP e CE) A jusante 
M (-3) 
I (3) 

M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato  
• Irreversível 

Descarga de Fundo A jusante 
M (-2) 
I (2) - 

• Provável 
• Temporário 
• Médio prazo 
• Reversível  

Albufeiras (EP e CE) 
Envolvente e a 

jusante 
M (-3) 
I (3) 

M (-2) 
I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato  
• Irreversível 

Regime de Descarga/ 
Variação de Nível 

Envolvente e a 
jusante 

M (-2) 
I (3) 

M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível  

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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6.2.6 Medidas de Minimização 

As medidas de minimização reportam-se às seguintes áreas de intervenção: 
 
 
 
a)  Qualidade Biológica da Água 
 
Com vista à manutenção dos ecossistemas aquáticos recomendou-se a necessidade de 
se proceder ao corte de todas as estruturas vegetais existentes e à limpeza de todos os 
potenciais focos de poluição de modo a garantir a qualidade biológica da água. 
 
O controlo e tratamento adequado dos efluentes que chegam ao rio é também uma acção 
fundamental na gestão da albufeira, que permitirá não só reduzir o grau de eutrofização, 
como aumentar o período de tempo ao fim do qual essa situação se considera 
irreversível.  
 
Nesta fase é ainda fundamental a implementação de sistemas adequados de protecção 
do curso de água, que limitem assim a chegada de inertes. 
 
No caso do rebaixamento do leito do rio na zona de ligação à Valeira, e dado o seu 
carácter permanente, deverão ser adoptadas medidas de protecção das margens, tais 
como a construção de muros de protecção, por exemplo com rochas e troncos e ainda à 
monitorização da quantidade de sólidos suspensos totais, por forma a garantir a 
minimização da probabilidade de ocorrência dos fenómenos de colmatação das 
brânquias das espécies piscícolas. Do mesmo modo, afigura-se como muito importante 
uma gestão flexível, quer da magnitude, quer da duração das descargas efectuadas. 
 
Por fim a minimização das flutuações do nível da água, permitiria a existência de zonas 
marginais mais estabilizadas, com a consequente diminuição do impacte sobre a 
estabilidade das populações piscícolas que aí tendem a fixar-se. Neste âmbito a revisão 
efectuada aos Estudos Técnicos do Baixo Sabor permitiu uma alteração bastante positiva 
em relação a esta preocupação. 
 
 
 
b)  Dispositivos de Transposição de Peixes 
 
Em relação à comunidade piscícola, o equipamento do sistema com dispositivos de 
transposição para peixes foi uma medida considerada. De entre os diferentes tipos de 
dispositivos existentes, os elevadores parecem ser os que apresentam uma melhor 
relação custo-benefício. A opção por este tipo de dispositivo permitiria diminuir o impacte 
sobre as deslocações reprodutoras desta comunidade não interrompendo completamente 
os fluxos genéticos existentes. 
 
A articulação de um sistema deste tipo, implementado no contra-embalse, com o 
transporte por via terrestre para o Escalão Principal dos peixes recepcionados, poderia 
ser uma solução de interesse e viável técnica e economicamente.  
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Embora o sistema devesse começar a funcionar o mais cedo possível (durante a fase de 
construção), não parece viável a sua colocação no canal de desvio da água, ou na 
ensecadeira do empreendimento. Nesta fase, parece mais importante a realização 
periódica de recolhas a jusante da referida ensecadeira e o transporte dos animais 
recolhidos para montante da zona afectada pelos trabalhos. 
 
Por fim, devem ser realizadas, periodicamente, a montante do escalão principal, recolhas 
de juvenis e o respectivo transporte para jusante do contra-embalse. 
 
 
 
c)  Acções de compensação para a ictiofauna 
 
Como se verificou a foz do Sabor constitui actualmente um ponto privilegiado de desova 
de algumas espécies da comunidade piscícola da albufeira da Valeira. Com a construção 
do empreendimento, esta situação será profundamente alterada deixando de ser possível 
o desempenho desta função pelo rio Sabor. 
 
Procuram-se assim alternativas compensatórias que permitam manter nas proximidades, 
condições adequadas para a reprodução das espécies que serão afectadas. 
 
A ribeira da Vilariça apresentou um conjunto de características que a diferencia, de  
forma nítida, dos restantes tributários do Sabor, na zona abrangida pelo empreendimento 
em estudo, possuindo assim condições mais favoráveis para um habitat de 
compensação. 
 
A fisionomia do vale em que se situa este curso de água, a sua utilização agrícola, o facto 
de ter água todo o ano, a existência de uma diversidade de habitats bastante elevada, e a 
circunstância de ser o único tributário do rio Sabor que existe entre a zona do futuro 
contra-embalse e o rio Douro, tornam esta ribeira particularmente importante do ponto de 
vista ecológico. 
 
Assim, propôs-se a adopção de um conjunto de medidas que visam maximizar o 
potencial deste curso de água como minimizador do impacte ambiental deste 
empreendimento: 
 

− construção de um sistema de transferência de água do rio Sabor para esta 
ribeira que permita aumentar o caudal da mesma de forma a conseguir os 
efeitos ecológicos e de minimização de impactes atrás referidos; 

 
 

− o caudal a estabelecer deverá ser articulado, em tempo real, não só com a 
utilização da água para as explorações agrícolas que se situam na área 
intervencionada, mas também com o caudal natural da ribeira, de forma a 
permitir uma eficaz prevenção e controlo de eventuais situações de cheia. 
 
Na época da reprodução é necessário descarregar um caudal que permita, quer 
a chamada dos reprodutores junto à foz da Ribeira da Vilariça, quer a cobertura, 
com um nível de água adequado, das cascalheiras existentes ao longo do troço 
intervencionado.  
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− a chegada da água à ribeira poderá ser feita aproveitando um dos seus afluentes 
da margem esquerda, através da construção de uma tubagem ou canal que 
transfira água das albufeiras do empreendimento.  

 
Tudo aponta para que seja mais adequado e prático fazer a transferência a partir 
da albufeira do contra-embalse, o que, tendo em conta a proximidade e a 
diferença de cotas, se afigura viável.  

 
 
− a intervenção pontual, ao longo das margens da ribeira, na zona em que se fará 

sentir o aumento de caudal, por forma a estabilizar margens e prevenir a 
ocorrência de cheias; 

 
 
− a intervenção pontual, no leito e nas margens da ribeira, por forma a maximizar a 

aptidão da mesma para a reprodução e alevinagem das várias espécies 
piscícolas. 

 
 
− instalação de dispositivos simples na foz da Ribeira de Vilariça que aumentem a 

velocidade da água nesse local, tornando mais atractiva a subida da ribeira pela 
fauna piscícola do que o troço final do Sabor antes da barragem do contra-
embalse. 

 
 
A solução proposta implica a realização de estudos prévios de viabilidade e a 
implementação de um processo de monitorização para acompanhamento dos resultados 
obtidos, detecção e correcção de situações anómalas e avaliação do grau de 
cumprimento dos objectivos propostos.  
 
Associadas a estas medidas deverão ser adoptadas na ribeira da Vilariça acções de 
protecção à qualidade da água e aos seus usos. 
 
Por este conjunto de razões é que se propõe que só em fase do projecto de execução da 
obra, quando todas as variáveis intervenientes estiverem devidamente quantificadas, se 
proceda a um estudo de pormenor desta intervenção.  
 
Pelo mesmo conjunto de razões, se propõe igualmente a necessidade de estabelecer um 
esquema de acompanhamento e monitorização do projecto, por forma a adequá-lo às 
condicionantes abióticas de cada momento, bem como a prevenir eventuais disfunções 
do mesmo. 
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6.3 Avifauna 

6.3.1 Metodologia 

A avaliação de impactes na avifauna, pelo seu carácter muito específico,  
dirigiu-se principalmente para as espécies rupícolas com estatuto prioritário de 
conservação. 
 
Tendo em conta a avaliação global dos Sistemas Ecológicos centra-se fundamentalmente 
na identificação dos impactes directos provocados sobre as principais espécies quer pela 
fase de construção, quer pela fase de exploração caracterizada pela presença da 
albufeira. 
 
Seguidamente, é feita uma rápida abordagem às alternativas em estudo, surgindo 
apenas como de significado a alternativa de localização do escalão principal. 
 
 
 
 
6.3.2 Fase de Construção 

Durante a fase de construção os efeitos poderão surgir ao nível dos biótopos ripícolas e 
rupícolas provocados pelas obras e consequentes ruídos, que afectarão sobretudo as 
zonas próximas e que poderão ser significativos se ocorrerem em períodos críticos para o 
acasalamento e nidificação de espécies com estatuto prioritário de conservação. 
 
Considera-se que de uma maneira geral haverá um impacte negativo, de magnitude 
elevada a moderada, sendo na maioria dos casos certo e localizado, temporário, imediato 
e reversível uma vez que termina com a conclusão da fase de construção. 
 
Algumas acções são classificadas como tendo um impacte provável por ocorrerem mais 
afastadas dos locais identificados como sensíveis ou por os seus efeitos não terem 
influência directa. 
 
Verificou-se que os impactes de magnitude mais elevada se registam na construção  
do escalão principal, devido à proximidade de habitats rupícolas nas escarpas 
envolventes. 
 
Serão particularmente elevadas as magnitudes dos impactes dos estaleiros, da 
actividade nas pedreiras e escombreiras e de construção da barragem propriamente dita, 
sendo a sua importância também elevada . Todas as outras acções têm impactes mais 
moderados ou reduzidos, sendo também a sua importância menor. Os impactes são 
certos, pois os habitats serão afectados durante a construção em todas as acções, 
naturalmente em maior ou menor grau. 
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6.3.3 Fases de Enchimento e de  Exploração 

Durante as fases de enchimento e exploração, os impactes vão surgir essencialmente ao 
nível da destruição de habitats e áreas de alimentação, levando também ao 
desaparecimento dos ninhos das espécies identificadas abaixo do nível de 
armazenamento da albufeira.  
 
Os impactes serão mais negativos sobre as espécies que utilizam as escarpas próximas 
da água e o leito de cheias, nomeadamente as cascalheiras e vegetação ripícola, 
destacando-se a Cegonha-preta (Ciconia nigra), o Abutre-do-Egipto (Neophron 
percnopterus), o Maçarico-das-rochas (Actitis hypoleucos), o Borrelho-pequeno-de-
coleira (Charadrius dubius) e alguns passeriformes, como o Melro-d’água (Cinclus 
cinclus) e o Rouxinol-bravo (Cettia cetti ). 
 
Como primeiro exemplo refere-se o caso da Ciconia nigra, em que a localização do ninho 
no 1, (cota 140), (ocupado e com duas crias no primeiro ano do estudo e com quatro no 
segundo) junto ao escalão de jusante e o no 2 (cota 150), pertencente ao mesmo casal, 
ficarão completamente submersos no caso de se optar por esta alternativa. Contudo 
permanece ainda o efeito do NPA (138 m) do Contra-embalse que ficará próximo do 
ninho n.º 1 (Carta 8 – Avifauna).  
 
Ainda da mesma espécie, existem outros ninhos, o n.º 8 e n.º 16, a 170 e 230 metros de 
altitude respectivamente, ficando destruídos ou comprometidos com qualquer das 
alternativas (jusante ou montante - Carta 8).  
 
Um segundo exemplo é a Aquila chrysaetos, que tem dois ninhos comprometidos           
(nos 25 - cota 270 e 26 - cota 285), pela proximidade do previsto NPA de cota 250. Além 
disso, os ninhos nos 4 (cota 310) e 5 (cota 360) desta espécie poderão já ter sido 
afectados do ponto de vista da sua ocupação por movimentações na zona, necessários à 
execução de diversos estudos entretanto realizados e sê-lo-ão novamente no período de 
construção propriamente dita, podendo mesmo o ninho n.º 5 ficar definitivamente 
abandonado (Carta 8 - Avifauna). 
 
Outros casos são os ninhos n.º 23, 24 e 27, de Neophron percnopterus, que estão 
situados próximo da cota dos 250, 260 e 290 metros, respectivamente.  
 
No caso de espécies ripícolas como o Actitis hypoleucos e o Charadrius dubius, bem 
como o Cinclus cinclus prevê-se a destruição do habitat e consequente desaparecimento 
das espécies em qualquer das alternativas, nomeadamente o melro d’água, uma vez que 
não haverá possibilidade de repor o ecossistema lótico.  
 
Verifica-se assim, que nas espécies estabelecidas haverá uma perturbação global 
importante, particularmente daquelas que dependem do sistema lótico, das que estão 
próximas das zonas de construção ou das que têm locais de nidificação na área a 
submergir. 
 
No entanto, toda a região tem um elevado potencial de habitats na envolvente da futura 
albufeira, pelo que se admite a rápida readaptação das aves existentes e a criação de 
condições favoráveis ao desenvolvimento de novas espécies e à estabilização das 
actuais. 
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Também poderão surgir impactes resultantes dos possíveis aproveitamentos que a 
albufeira possa ter, nomeadamente com o aumento da pressão humana causada pelos 
desportos náuticos, pesca desportiva e turismo excessivo. Neste caso o impacte seria 
negativo. 
 
Por se tratar de uma região do interior, esta situação tem uma probabilidade de 
ocorrência reduzida e poderá ser controlada por um planeamento adequado.  
 
Localmente é certo que a criação da albufeira poderá provocar situações de isolamento 
por obstrução de actuais acessos, diminuindo a pressão humana. Este efeito é mais 
relevante na zona entre a ponte de Remondes e Lagoa, uma vez que, no nível do pleno 
armazenamento projectado, a estrada actual ficará submersa, aumentando o potencial  
de utilização das escarpas por espécies rupícolas de elevado interesse para a 
conservação.  
 
Por fim, a existência de um plano de água poderá vir a constituir uma zona húmida numa 
região carente, dando abrigo a populações de aves migradoras. Este fenómeno tem-se 
registado de uma maneira intensa nas albufeiras espanholas, conduzindo inclusivamente 
à reestruturação de algumas vias de migração, tendo crescido de uma forma exponencial 
as populações nas zonas interiores da Península Ibérica. 
 
Caso não se verifique este aumento da pressão humana, poderá assim ocorrer um 
aumento de algumas espécies de aves aquáticas, como os Anatídeos invernantes, o 
Corvo-marinho-de-faces-brancas e a Garça-real.  
 
Globalmente, e para a albufeira, na fase de exploração e depois de restabelecido o 
equilíbrio após o enchimento da albufeira, admite-se que os impactes sejam positivos, de 
magnitude moderada, prováveis, permanentes, de médio prazo e irreversíveis. 
 
 
 
 
6.3.4 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
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Quadro IV. 2. 21 – Impactes na Fase de Construção – Avifauna 

 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros Local e envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Pedreiras e 
Escombreiras 

Abaixo da cota do 
NPA M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Escavações e aterros  
Proximidade das 

barragens M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desmatação 
Área de 

intervenção da 
construção 

M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desvio do Leito do Rio 
Local das 
barragens M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Acessos Provisórios  Na envolvente da 
área de construção 

M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Tráfego de Pesados  
Nos acessos 

definidos para a 
obra 

M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Circuitos Hidráulicos  
Proximidades das 

barragens M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Barragem do Escalão 
Principal  Zona envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Barragem do        
Contra-embalse  Zona envolvente M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Rebaixamento do Leito 
do Rio  

A jusante do 
contra-embalse M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Restabelecimento de 
Comunicações 

Na envolvente da 
albufeira M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Estaleiro Social e 
Presença dos 
Trabalhadores 

Área de construção M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 22 – Impactes na Fase de Exploração – Avifauna 

 
 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Irrigação 
Envolvente da 

albufeira M (+2) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Regulação de Caudais Albufeiras  M (-2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Navegação  Albufeiras  M (-1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Combate a Incêndios  Na região M (+2) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Recreio  Albufeiras  M (-1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Albufeira Área inundada M (+2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Regime de Descarga/ 
Variação de Nível 

Faixa envolvente 
das albufeiras  M (-2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Novos acessos 
Proximidade de 

barragem  M (-1) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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6.3.5 Avaliação das Alternativas 

A localização da Barragem do Escalão Principal é a alternativa mais importante para a 
avifauna. O facto de se evitar, com a localização de montante, a ocupação de uma 
extensa área de cerca de 4,7 km de escarpas e zonas relativamente isoladas, constitui 
uma evidente vantagem em relação à localização a jusante. 
 
Com a alternativa a jusante serão destruídos dois ninhos de cigonia nigra (cegonha-
negra), estando um deles ocupado. 
 
Os ninhos de águia-real n.º 3, 4 e 5 - localizados entre as cotas 310 e 360, situam-se fora 
da zona a inundar e para além disso estão desocupados. Potencialmente, toda a zona 
entre os escalões de jusante e montante é de grande interesse como habitat para as 
aves rupícolas. 
 
Considera-se que a maioria das acções de construção são, no essencial, indiferentes 
para a localização de jusante ou montante. Será possível encontrar diferenças de 
pormenor, mas dificilmente seriam justificações que as distinguissem, pois as acções de 
construção terão repercussões em toda a envolvente, sendo semelhantes. 
 
O factor de distinção corresponde à afectação da zona entre a localização de jusante e 
montante que se poderá exprimir pela diferença na desmatação, na própria barragem e 
na presença da albufeira. 
 
Para a avifauna o facto do contra-embalse ser ou não equipado não tem qualquer 
relevância. 
 
Quanto à análise da sensibilidade do NPA do Escalão Principal, no conjunto dos ninhos 
identificados verifica-se que a grande maioria das aves rupícolas nidificam a cotas acima 
do NPA máximo previsto. 
 
Apenas se encontram ninhos de abutre-do-egipto e de cegonha-negra abaixo desta cota 
(Quadro IV.2.23 – Quadro IV.46 do EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor). 
 
 

Quadro IV. 2. 23 – Sítios de Nidificação Afectados 

 

N.º do Ninho Taxa Cota Situação Actual (1998) 

8 Cicona nigra 170 
Desocupado. 
Evidência de ocupação recente. 

16 Cicona nigra 230 Desocupado. 

23 Neophron percnopterus 250 
Ocupado em 1997. 
Desocupado em 1998. 
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Quanto à cegonha-negra, um dos ninhos (n.º 8) está muito abaixo (170) da cota máxima 
em avaliação (250), embora com evidência de ocupação recente. Por sua vez, o ninho  
n.º 16, está à cota 230 pelo que será sempre afectado por qualquer das alternativas. 
Está, no entanto, desocupado e sem evidência de ocupação recente. 
 
Quanto ao abutre-do-egipto, do qual se identificaram 7 ninhos, apenas o n.º 23             
(cota 250) será afectado pela cota 250. Este ninho esteve ocupado em 1997 e 
desocupado em 1998. 
 
A opção é assim por cotas mais baixas, embora uma eventual escolha de NPA superior 
não se afigure com impactes muito significativos, do ponto de vista da avifauna 
estabelecida. 
 
No ponto de vista dos impactes na avifauna, o tipo de barragem apresenta-se como 
indiferente. 
 
 
 
 
6.3.6 Medidas de Minimização 

Como foi identificado na cartografia dos habitats rupícolas (Carta 8), existe na zona um 
conjunto importante de espécies e potencialmente largas manchas de habitats de 
substituição para os quais importa criar condições de suporte e desenvolvimento. 
 
Nesse sentido, a medida anteriormente definida da criação de açudes de nível constante 
criteriosamente distribuídos nas proximidades dos actuais habitats, poderá vir a constituir 
uma acção de compensação de grande importância. 
 
As lagoas de nível constante deverão ser intervencionadas, de modo a rapidamente 
desenvolverem vegetação aquática e a envolvente em equilíbrio, transferindo-se sempre 
que possível cascalho do rio afim de criar novas zonas de alimentação para a      
Cegonha-preta, assim como para outras espécies que utilizam as cascalheiras. 
 
A deposição de cascalho deverá ter uma extensão de algumas dezenas de metros, de 
forma a apresentar condições favoráveis às espécies que nidificam neste tipo de 
substrato. De referir que as dimensões destas lagoas deverão ser tais que garantam a 
existência de água todo o ano. Para completar esta medida recomenda-se a  
colonização das lagoas com ciprinídeos, preferencialmente espécies de peixes já 
existentes no rio. 
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6.4 Avaliação Integrada dos Habitats 

6.4.1 Metodologia 

A caracterização e cartografia dos habitats ocorrentes na zona de interesse, foi realizada 
conforme a metodologia descrita na Situação Actual do Ambiente.  
 
As avaliações que se fazem nos pontos seguintes desenvolvem-se atribuindo valores às 
unidades homogéneas cartografadas para a flora e vegetação e para a fauna (Carta 4 - 
Valor Florístico e Fitocenótico, Carta 6 - Grau de Equilíbrio e Carta 5 - Valor Faunístico). 
 
Faz-se ainda uma terceira avaliação, partindo da valorização com base apenas nos 
habitats inscritos na Directiva Habitats 92/43/CEE e registados na área de intervenção 
(Carta 7 - Carta de Valor / Directiva Habitats).  
 
Esta última carta, tem interesse para se avaliar os taxa a proteger na Bacia do Sabor, 
numa perspectiva legal e dentro dos princípios e valores definidos para os critérios 
europeus de protecção. 
 
Os critérios utilizados para a carta de valor florístico e fitocenótico e de valor faunístico 
são contudo muito mais detalhados do que os que se apresentam na carta de habitats 
prioritários. 
 
 
 
 
6.4.2 Flora e Vegetação 

6.4.2.1 Fase de Construção 

Na fase de construção os impactes sobre a flora e a vegetação decorrem basicamente da 
afectação directa resultante das diversas infraestruturas e acções necessárias à 
construção. 
 
As áreas a ocupar estão definidas e variam conforme a localização do escalão principal. 
Correspondem a áreas que ficarão submersas pelas albufeiras e outras que 
inevitavelmente ficarão emersas. 
 
Deste modo, a avaliação fez-se pela análise do valor dos habitats que serão afectados 
por cada uma das áreas. 
 
Tendo em conta que as zonas a submergir serão avaliadas na fase de exploração, 
correspondendo às áreas afectadas pelas albufeiras, esta avaliação da fase de 
construção centrar-se-á nas áreas que ficarão emersas. 
 
Refira-se que foi orientação consensual no desenvolvimento do projecto, que as acções e 
instalações para a construção se circunscrevem-se ao máximo na zona a submergir, 
evitando-se assim a necessidade de recuperar áreas e reduzindo-se os impactes. 
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Neste aspecto são particularmente importantes os casos das pedreiras e escombreiras 
que sendo as acções que mais alteram irreversivelmente os locais onde se realizam 
constituiriam os impactes negativos mais elevados. 
 
Na generalidade, as restantes instalações constituem impactes temporários, sendo as 
áreas afectadas potencialmente recuperáveis. 
 
Nos quadros seguintes apresenta-se assim, o resultado de intersecção da cartografia de 
valor florístico e fitocenótico e do grau de equilíbrio com as áreas ocupadas pela 
construção que ficarão emersas. 
 
No Quadro IV.2.24 (Quadro IV.48 do EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor) verifica-se que as áreas ocupadas pelos estaleiros do escalão principal não 
afectam uma percentagem elevada de habitats do gradiente de valorização mais alto. 
 
 

Quadro IV. 2. 24 – Valor Florístico e Fitocenótico. Áreas Afectadas na Fase de Construção 
pelo Escalão Principal (Jusante e Montante (ha)) 

 
 

Valor 
Escritório     
da Obra 

Estaleiro 
Industrial 

Inst. Britagem  
e Dep. Inertes Total 

Zona Alternativa de 
Expansão do  

 
Jus Mont Jus Mont Jus Mont Jus % Mont % 

Estaleiro Industrial 
(só Montante) 

 
1 - - 12,7 1,4 0,7 - 13,4 7,4 1,4 0,9 - 
2 - - 0,8 1,9 - - 0,8 0,4 1,9 1,3 - 

3 - - 2,8 1,6 - - 2,8 1,5 1,6 1,1 3,4 

4 - 0,5 45,0 42,9 1,5 - 46,5 25,6 43,4 29,1 - 

5 2,3 1,6 78,9 38,4 29,4 - 110,6 60,8 40,0 26,8 42,3 

6 - - - - - - - - - - - 
7 - - - - - - - - - -  

8 - - - - - - - - - - - 

9 0,2 0,7 6,3 60,1 1,2 - 7,7 4,2 60,8 40,8 1,4 

10 - - - - - - - - - - - 

Total 2,5 2,8 146,5 146,3 32,8 - 181,8 100 149,2 100 47,1 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 
 
 
Verifica-se, no entanto, que a localização de jusante afecta 7,4% do gradiente de 
valorização 1, enquanto o de montante 0,9. Tendo em conta que as áreas emersas 
ocupadas pela localização de jusante são superiores, o seu impacte é assim mais 
elevado. Considerando os gradientes 1, 2 e 3, a diferença é de 9,3 % para jusante contra 
3,3 % para montante. 
 
Para além disso, a percentagem dos gradientes mais baixos é significativamente 
diferente, correspondendo 40,8%  ao escalão de montante contra 4,2% para o escalão de 
jusante. 
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Predominantemente, os impactes na fase de construção são elevados, certos, 
temporários, imediatos e irreversíveis com desvantagem clara para a alternativa de 
jusante. 
 
Ainda nesta fase é de magnitude reduzida a implantação dos estaleiros sociais e a 
presença de trabalhadores, a construção dos circuitos hidráulicos pela reduzida área que 
afectam ou porque o impacte incide essencialmente sobre áreas já actualmente com 
pouco valor. 
 
Nestas duas acções a importância é também reduzida e os impactes são prováveis e 
imediatos, sendo permanentes e irreversíveis nos circuitos hidráulicos e temporários e 
reversíveis no estaleiro social. Os circuitos hidráulicos não afectam as estruturas 
agrícolas. 
 
Consideram-se de magnitude moderada o desvio do leito do rio pelo seu carácter 
localizado e pela sua difícil distinção da construção da barragem.  
 
Os estaleiros e as barragens constituem assim as outras acções de maior importância, 
sendo-lhe atribuído o grau de moderado para que haja uma distinção com a acção de 
constituição da albufeira. 
 
Os acessos provisórios são igualmente considerados de importância moderada nos 
valores florísticos e fitocenóticos. Todas as outras acções e factores são de importância 
reduzida. 
 
Todos os impactes são certos, imediatos e irreversíveis. Quanto à duração, apenas as 
barragens e as pedreiras e escombreiras constituem impactes permanentes, sendo os 
outros temporários. 
 
 
 
6.4.2.2 Fase de Enchimento e Exploração 

As acções destas fases correspondem a impactes negativos, com excepção das bacias 
de dissipação, enquanto se identificam dois usos que constituem impactes positivos, a 
irrigação e a reserva de água para combate a incêndios. 
 
A constituição das albufeiras do escalão principal e do contra-embalse constitui o impacte 
de magnitude e importância mais elevado pelas vastas áreas que inunda. A sua 
avaliação mais concreta é apresentada no ponto de Avaliação de Alternativas, onde se 
põem em evidência as diferenças entre elas. Este é um impacte certo, permanente, 
imediato e irreversível.  
 
Os novos acessos a construir terão um impacte de magnitude elevada, mas  
de importância moderada, sendo igualmente certos, permanentes, imediatos e 
irreversíveis. 
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Os regimes de descarga e as correspondentes variações de nível da albufeira 
constituirão um impacte de magnitude menor, que se classifica como moderado. Este 
será um impacte provável, permanente, imediato e irreversível.  
 
Por fim, as descargas de cheias terão uma magnitude reduzida e uma importância 
igualmente reduzida, pois terão um carácter localizado apenas a jusante das barragens. 
Serão impactes prováveis, temporários, pois irregulares, imediatos e reversíveis. 
 
Na mesma área as bacias de dissipação constituem um impacte positivo pelo efeito que 
têm em reduzir as velocidades de escoamento e assim a erosão das margens. Serão, no 
entanto, de magnitude reduzida e importância reduzida, não tendo incidência nas 
estruturas florestais e matos. Serão impactes prováveis, temporários, imediatos e 
irreversíveis. 
 
Quanto aos usos a utilização da água para irrigação naturalmente irá favorecer o 
desenvolvimento da flora e vegetação, com excepção dos matos e com particular 
incidência positiva nas estruturas agrícolas, embora o potencial local seja limitado. 
 
Neste último caso será de magnitude moderada e importância moderada, enquanto nos 
outros factores será de magnitude reduzida e importância reduzida. Será um impacte 
certo, permanente, previsível a médio prazo e reversível. 
 
Por fim, a reserva de água que a albufeira constituirá e o seu potencial no combate a 
incêndios constitui um impacte positivo de magnitude elevada e importância elevada 
numa zona muito sujeita a incêndios. Será um impacte certo, permanente, imediato e 
irreversível. 
 
 
 
 
6.4.2.3 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
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Quadro IV. 2. 25 – Impactes na Fase de Construção – Flora e Vegetação 

 
 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  
Valor Florístico 
e Fitocenótico 

Estado de 
Equilíbrio da 
Vegetação 

Estruturas 
Florestais Matos 

Estruturas 
Agrícolas 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros Industriais  
Proximidade das 

barragens 
M (-3) 
I (2) 

M (-3) 
I (2) 

M (-3) 
I (2) 

M (-3) 
I (2) 

M (-2) 
I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Pedreiras e Escombreiras  
Abaixo da cota do 

NPA 
M (-3) 
I (1) 

M (-3) 
I (1) 

M (-3) 
I (1) 

M (-3) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Escavações e Aterros  
Proximidade das 

barragens 
M (-3) 
I (1) 

M (-3) 

I (1) 

M (-3) 

I (1) 

M (-3) 

I (1) 

 
M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Desmatação 
Área de 

intervenção da 
construção 

M (-3) 

I (1) 

M (-3) 

I (1) 

M (-3) 

I (1) 

M (-3) 

I (1) - 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Desvio do Leito do Rio 
Local das 
barragens 

M (-2) 

I (1) 

M (-2) 

I (1) 
M (-1) 
I (1) 

M (-2) 

I (1) - 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Acessos Provisórios  
Na envolvente da 

área de 
construção 

M (-3) 

I (2) 

M (-3) 

I (1) 

M (-3) 

I (1) 

 
M (-3) 

I (2) 

 
M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 
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(continuação) 

 Impactes 

 

Usos e Acções 

 

Áreas Afectadas  

 
Valor Florístico 
e Fitocenótico 

Estado de 
Equilíbrio da 
Vegetação 

 
Estruturas 
Florestais 

 

Matos 

 
Estruturas 
Agrícolas 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 
 

Circuitos Hidráulicos  

 
Proximidade das 

barragens 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 

I (1) 

 

- 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

 
Barragem do Escalão 
Principal 

 

Zona envolvente 

 
M (-3) 

I (2) 

 
M (-3) 

I (2) 

 
M (-3) 
I (2) 

 
M (-3) 

I (2) 

 
M (-1) 
I (1) 

• Certo  
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

 
Barragem do                 
Contra-embalse 

 

Zona envolvente 

 
M (-3) 

I (2) 

 
M (-3) 

I (2) 

 

- 

 

- 

 
M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

 
Restabelecimento de 
Comunicações 

 
Na envolvente da 

albufeira 

 
M (-3) 

I (1) 

 
M (-3) 

I (1) 

 
M (-3) 

I (1) 

 
M (-3) 

I (1) 

 
M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Provável 
• Imediato 
• Irreversível 

 
Estaleiro Social e Presença 
de Trabalhadores 

 
Área de 

construção 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 
I (1) 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 26 – Impactes nas Fases de Enchimento e Exploração – Flora e Vegetação  
 

 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Valor Florístico 
e Fitocenótico 

Estado de 
Equilíbrio da 
Vegetação 

Estruturas 
Florestais Matos 

Estruturas 
Agrícolas 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Irrigação 
Envolvente da 

albufeira 

 
M (+1) 
I (1) 

 
M (+1) 
I (1) 

 
M (+1) 
I (1) 

 

- 

 
M (+2) 
I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Combate a Incêndios  Na envolvente 
 

M (+3) 
I (3) 

 
M (+3) 
I (3) 

 
M (+3) 
I (3) 

 
M (+3) 
I (3) 

 
M (+1) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Descarga de Cheias 
A jusante de cada 

barragem 

 
M (-1) 
I (1) 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Bacia de Dissipação 
A jusante de cada 

barragem 

 
M (+1) 

I (1) 

 
M (+1) 

I (1) 

 

- 

 

- 

 

- 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Novos Acessos  
Envolvente da 

albufeira 

 
M (-3) 

I (2) 

 
M (-3) 

I (2) 

 
M (-3) 
I (2) 

 
M (-3) 

I (2) 

 
M (-1) 

I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Albufeiras (EP e CE)  Envolvente  

 
M (-3) 

I (3) 

 
M (-3) 

I (3) 

 
M (-3) 

I (3) 

 
M (-3) 

I (3) 

 
M (-3) 
I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Regime de Descarga / 
Variação de Nível  

Envolvente da 
albufeira 

 
M (-2) 

I (2) 

 
M (-2) 

I (2) 

 
M (-1) 

I (1) 

 
M (-2) 

I (1) 

 

- 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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6.4.2.4 Avaliação das Alternativas 

No quadro seguinte apresentam-se as diferenças de valores afectados para os diversos 
habitats classificados e cartografados na Carta 4 - Valor Florístico e Fitocenótico. 
 
Neste quadro apresentam-se as áreas (ha) afectadas entre a cota do contra-embalse e a 
cota 250, entre a localização de jusante e montante, para os diversos habitats conforme a 
sua valorização de 1 a 10, sendo o valor 1 o mais valioso. 
 
A cota 140, corresponde ao valor aproximado máximo do NPA do contra-embalse, 
considerando que a barragem seja localizada a montante. A cota 250, corresponderá à 
cota máxima aproximada do NPA da localização de jusante. 
 
 

Quadro IV. 2. 27 – Valor Florístico, Fitocenótico e Grau de Equilíbrio: Comparação de Áreas 
Afectadas (entre Jusante e Montante) 

 

Gradiente de  Áreas Afectadas (ha) entre a Cota 140 e 250 

Valoração Valor Florístico e Fitocenótico Grau de Equilíbrio 

1 3,1 12,9 
2 1,5 103,6 
3 9,8 0,9 
4 209,3 68,2 
5 0 36,5 
6 0 0 
7 0 0 
8 0 1,6 
9 8,4 0 

10 0 8,4 

Total 232,1 232,1 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 

 
 
Da análise do quadro, verifica-se que na área existem formações em elevado estado de 
equilíbrio, originando a localização de jusante a destruição acrescida de cerca de 3 ha de 
habitats xerofílicos de valor muito elevado. 
 
Praticamente toda a área está classificada até ao gradiente 4 que se pode considerar 
elevado, correspondendo a mais de 96% da área, enquanto apenas cerca de 4% estão 
classificados com valor 9. A situação do grau de equilíbrio é muito semelhante. 
 
A alternativa de montante apresenta-se assim como a de menor impacte dado evitar a 
destruição de estruturas termo-xerofílicas de cariz mediterrâneo, ocorrentes, de um modo 
geral, ao longo das encostas de maior declive às cotas mais baixas do Vale do Sabor.  
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Como se viu no ponto anterior, a alternativa de montante apresenta-se também como a 
mais favorável na fase de construção. 
 
A avaliação da alternativa do equipamento do contra-embalse tem, essencialmente como 
diferença, o facto do NPA poder ter uma variação aproximada de 10 metros na solução 
de jusante, correspondendo a uma área total de cerca de 40,4 ha. 
 
Se a localização do escalão principal for a de montante, o NPA será sempre o mesmo 
para o contra-embalse equipado ou não equipado (138). Assim, os valores que estão em 
causa são os que se apresentam no Quadro IV.2.28 (Quadro IV.55 do EIA do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor)  para a solução de jusante. 
 
 

Quadro IV. 2. 28 – Valor Florístico e Fitocenótico e Grau de Equilíbrio. Comparação de Áreas 
Afectadas para o Escalão de Jusante com o Contra-embalse Equipado e Não Equipado (ha) 

 

Gradiente de  Áreas Afectadas (ha) entre as Cotas 130 e 140 

Valoração Valor Florístico e Fitocenótico Grau de Equilíbrio 

1 0 1,3 
2 9,1 1,4 
3 1,3 0 
4 12,6 5,1 
5 0,6 6,0 
6 1,0 10,8 
7 0 0 
8 2,4 0 
9 11,7 2,4 

10 1,7 13,4 

Total 40,4 40,4 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 

 
 
Verifica-se, que não são afectados habitats xerofílicos de valor muito elevado, não 
havendo nenhum habitat afectado de gradiente 1, sendo de 26,0% os habitats de valor 
elevado (2 e 3) em relação ao total. 
 
O grau de equilíbrio também é baixo, pelo que no ponto de vista da flora e vegetação 
esta alternativa tem pouco significado. 
 
No entanto, e considerando que a opção anterior foi pela localização de montante, a 
solução do contra-embalse equipado poderá ser mais vantajosa pela menor variação dos 
níveis de água e existência de uma faixa de marnel mais estreita. 
 
Verificou-se que nas variações de cotas os habitats de valor muito elevado apresentam 
baixas percentagens. 
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Os valores encontrados correspondem a percentagens de 1% ou 0,8% entre cotas 
distanciadas 10 metros para o valor florístico e fitocenótico. Mesmo considerando os três 
primeiros gradientes as percentagens continuam muito reduzidas, correspondendo 
respectivamente a 8,7% e a 7,9%. Pelo contrário os valores baixos (8,9 e 10) 
correspondem a 40,7% e 42,0%. 
 
Quanto ao grau de equilíbrio os valores são substancialmente diferentes, verificando-se 
percentagens de 10,7% e 9,1% para o gradiente de valoração mais elevado (1) e para os 
gradientes 1, 2 e 3 os totais são de 20,7% e 18,5%.  
 
Os habitats dos vales são os que mais contribuem para estes resultados, pois 
representam habitats de alto grau de equilíbrio, mas apenas com pequenas áreas de 
habitats de valor elevado. 
 
Assim, a diferença das cotas implica impactes em faixas ao longo da albufeira, incidindo 
em especial sobre habitats xerofílicos de escarpas, encostas declivosas , associadas a 
matos diversificados e ainda sobre cerca de 2 900 metros lineares de estruturas ripárias 
diversificadas em especial no Rios Sabor e Azibo. 
 
Sob a perspectiva da flora e da vegetação, quanto menor for a cota, menor o impacte e 
vice-versa, pelo que entre várias cotas dadas como referência se considera que terá 
menor impacte a cota mais baixa. 
 
Sob a perspectiva da flora e da vegetação consideram-se como indiferentes as 
alternativas de tipo de barragem apresentadas, dado os impactes serem equivalentes em 
qualquer delas. 
 
 
 
6.4.3 Fauna 

6.4.3.1 Fase de Construção 

O valor faunístico constitui a integração de todos os três factores (avifauna, ecossistemas 
aquáticos e fauna terrestre) expressa na avaliação feita dos habitats em toda a área 
afectada. 
 
Nos quadros seguintes é assim apresentada a intersecção da cartografia de valor 
faunístico com essas áreas, tendo em conta as alternativas de localização de construção 
da barragem do escalão principal, ou seja, jusante (Jus) e montante (Mont). 
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Quadro IV. 2. 29 – Valor Faunístico. Áreas Afectadas na Fase de Construção pelo Escalão 
Principal (Jusante e Montante (ha)) 

 
 

Valor 
Escritório     
da Obra 

Estaleiro 
Industrial 

Inst. Britagem  
e Dep. Inertes Total 

Zona Alternativa de 
Expansão do  

 
Jus Mont Jus Mont Jus Mont Jus % Mont % 

Estaleiro Industrial 
(só Montante) 

 
1 - - 12,7 - 0,2 - 12,9 7,0 - - - 

2 - 0,5 11,2 9,5 0,8 - 12,0 6,7 10,0 6,7 3,4 

3 - - - - - - - - - - - 

4 - - 16,5 21,6 - - 16,5 9,1 21,6 14,5 - 

5 2,3 - 97,0 15,1 30,6 - 129,9 71,5 15,1 10,1 - 

6 0,2 2,4 9,1 100,1 1,2 - 10,5 5,7 102,5 68,7 43,6 

7 - - - - - - - - - - - 

8 - - - - - - - - - - - 

9 - - - - - - - - - - - 

10 - - - - - - - - - - - 

Total 2,5 2,9 146,5 146,3 32,8 - 181,8 100 149,2 100 47,0 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 
 
 

Quadro IV. 2. 30 – Valor Faunístico. Áreas Afectadas na Fase de Construção pelo Contra-
embalse (ha) 

 
Total 

Valor Escombreira Estaleiro 
Industrial (ha) (%) 

Zona Alternativa de 
Expansão do 

Estaleiro Industrial 

 1 - - - - - 

2 - - - - - 

3 - - - - - 

4 - 12,7 12,7 33,7 17,0 

5 - 16,9 16,9 44,8 - 

6 1,1 6,1 7,2 19,1 - 

7 - - - -  

8 - - - - - 

9 - - - - - 

10 - 0,9 0,9 2,4 - 

Total 1,1 36,6 37,7 100 17,0 

Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 
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Para os estaleiros do escalão principal constata-se não existir uma afectação significativa 
de habitats de valor mais elevado. As áreas em causa apresentam sobretudo gradientes 
de valoração médios (4, 5 e 6 - entre 86,3% para a localização a jusante e 93,3%, para a 
localização de montante). 
 
Comparando as localizações de jusante e de montante, verifica-se que em jusante os 
impactes serão mais elevados, dada a maior afectação de áreas de gradiente elevado      
(1 e 2) que totalizam 13,7% da afectação total. No caso de montante só ocorrem habitats 
de valor 2, correspondentes a 6,7% do total. 
 
Em relação aos estaleiros do contra-embalse não se identificam áreas de gradiente mais 
elevado, estando a sua classificação concentrada nos valores 4, 5 e 6. 
 
No que será essencial para determinar os impactes e de uma forma predominante, pode 
assim afirmar-se que os impactes na fase de construção serão elevados, certos, 
temporários e imediatos com desvantagens para a alternativa de jusante. 
 
Em termos mais gerais considerou-se que: 
 

- Os estaleiros, pedreiras e escombreiras e as escavações e aterros, pela sua 
acção directa na ocupação de áreas apreciáveis e pelas actividades que 
desenvolvem são classificadas como gerando impactes de magnitude 
moderada, devido ao seu carácter local e temporário. 

 
A sua importância é também moderada para a fauna terrestre, mas elevada para 
o valor faunístico, particularmente devido à perturbação da avifauna rupícola na 
envolvente. 

 
Todos os impactes são prováveis na fauna terrestre e certos no valor faunístico, 
temporários, imediatos e reversíveis. 

 
 
- A acção de desmatação antes da fase de enchimento constituirá para a fauna 

terrestre e para todos os valores faunísticos um momento de elevado impacte 
negativo de importância máxima, apenas atenuado pelo facto de ser um impacte 
temporário, levando a nova situação de equilíbrio com o enchimento da 
albufeira. 

 
Este processo de desmatação nas áreas de construção terá uma magnitude 
moderada e uma importância menor (moderada), mas o dominante será o 
processo de desmatação do conjunto da área a inundar. Será assim um  
impacte certo, temporário, imediato e irreversível, neste último caso, tendo em 
conta a dominância da área da albufeira, já que nas áreas de construção será 
reversível. 
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- A acção de desvio do leito do rio não terá incidência significativa na fauna 

terrestre, tendo o valor atribuído na coluna do valor faunístico origem no impacte 
nos ecossistemas aquáticos. Terá aqui uma magnitude moderada e uma 
importância reduzida, sendo certo, temporário, imediato e reversível. 

 
 
- A acção de construção dos acessos provisórios e o tráfego de pesados terá uma 

magnitude moderada, mas importância diferente, pois o tráfego de pesados será 
mais perturbador que o acesso propriamente dito. 

 
 A importância será assim reduzida para os acessos e moderada,  

para o tráfego. Todos os impactes serão certos, temporários, imediatos e 
reversíveis. 

 
 
- A construção dos circuitos hidráulicos pela sua especificidade e delimitação é 

classificada como de impactes reduzidos (-1) e importância reduzida  
para os dois factores, sendo um impacte provável, temporário, imediato e 
reversível. 

 
 
- À construção das barragens aplicam-se os mesmos critérios dos estaleiros, 

sendo assim impactes de magnitude moderada para a fauna terrestre e elevada 
para as valores faunísticos, tendo a mesma relação no grau de importância.  
Serão impactes certos, temporários, imediatos e reversíveis, com excepção dos 
ecossistemas aquáticos para os quais a construção das barragens constitui um 
impacte permanente e irreversível, e por isso determina a classificação dada ao 
valor faunístico. 

 
 
- O rebaixamento do leito do rio terá um impacte e importância reduzida na fauna 

terrestre, mas será elevado para o valor faunístico devido ao impacte na 
ictiofauna. Serão impactes certos para o valor faunístico prováveis para a fauna 
terrestre, temporários, imediato e reversíveis. 

 
 
- O restabelecimento das comunicações terá uma magnitude moderada e 

importância reduzida, pois trata-se da reposição de situações já existentes. 
Serão impactes prováveis, temporários, imediatos e reversíveis. 

 
 
- Por fim, o estaleiro social, estando previsto para uma zona urbana terá um 

impacte de magnitude reduzida e importância reduzida, sendo apenas provável, 
temporário, imediato e reversível. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 417

 
 
6.4.3.2 Fases de Enchimento e Exploração 

Nestas fases avaliam-se no essencial a presença das barragens e das albufeiras do 
escalão principal e contra-embalse, as descargas, em particular as de fundo, o regime de 
descarga e as consequentes variações de nível das albufeiras e os novos acessos com a 
respectiva utilização. 
 
Faz-se igualmente a avaliação dos impactes dos futuros usos da água. Os usos 
potenciais com incidência nestes factores são a irrigação, a regulação de caudais, a 
navegação, o combate a incêndios, a pesca e o recreio. 
 
Abordando as diversas acções, verificou-se que: 
 

- A presença das barragens e os efeitos das descargas de fundo não têm 
incidência significativa na fauna terrestre e apenas têm nos valores faunísticos 
devido aos ecossistemas aquáticos. 

 
- A albufeira constitui o impacte mais elevado entre todas as acções. A sua 

presença eliminando numa vasta área os habitats faunísticos constitui um 
impacte de magnitude elevada e importância elevada. É um impacte certo, 
permanente, imediato e irreversível. 

 
- O regime de descargas e as variações  de nível que lhe estão associadas 

podem ser classificadas, tendo em conta a relatividade das avaliações com um 
impacte reduzido de importância reduzida, sendo certo, permanente, a médio 
prazo e reversível. 

 
- Os usos de novos acessos e tendo em conta a previsão feita, poderão ser 

classificados como tendo um impacte moderado, e importância moderada, sendo 
certo, permanente, imediato e irreversível. 

 
 
Quanto aos usos surgem várias possibilidades que poderão constituir impactes positivos. 
Estão neste caso: 
 

- A irrigação, pelo efeito que poderá induzir de uma maior produção, 
particularmente importante para a avifauna e fauna terrestre. A sua magnitude 
será, no entanto, moderada não parecendo que este uso venha a ser  
muito importante. Será um impacte provável, permanente, a médio prazo e 
reversível. 

 
- O combate a incêndios, o que numa zona fortemente sujeita a este  

flagelo assume importância, classifica-se assim como de magnitude e 
importância moderadas, sendo um impacte provável, permanente, imediato e 
irreversível. 
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Outros usos serão, no entanto, geradores de impactes negativos: 
 

- A regulação de caudais, que sendo positiva para a maioria das espécies da 
avifauna será no essencial negativa em algumas espécies terrestres e negativa 
para os ecossistemas aquáticos. 

 
Considera-se assim que para o valor faunístico o impacte é moderadamente 
negativo e de importância também moderada, coincidindo esta classificação com 
a atribuída à fauna terrestre. É um impacte certo, permanente, imediato e 
irreversível. 

 
 
- As actividades lúdicas de navegação, pesca e recreio poderão constituir um 

impacte negativo reduzido e de importância reduzida para os valores faunísticos, 
naturalmente só tendo incidência e com o mesmo valor, na fauna terrestre  o 
recreio, em geral, já que a navegação e a pesca não serão factores 
perturbadores. 

 
 Os impactes serão prováveis, embora no caso da pesca certos para a ictiofauna 

e por isso para os valores faunísticos, ocorrendo a médio prazo e sendo 
reversíveis. 

 
 
 
 
6.4.3.3 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
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Quadro IV. 2. 31 – Impactes na Fase de Construção – Fauna 

 

 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  
Fauna 

Terrestre 
Valor 

Faunístico 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros 
Na envolvente e a 

jusante 
M (-2) (p) 

I (2) 
M (-2) (c) 

I (3) 

• Provável (p) / Certo (c) 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Pedreiras e 
Escombreiras 

Na envolvente e a 
jusante 

M (-2) (p) 
I (2) 

M (-2) (c) 
I (3) 

• Provável (p) / Certo (c) 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Escavações e Aterros  
Na envolvente e a 

jusante 
M (-2) (p) 

I (2) 
M (-2) (c) 

I (3) 

• Provável (p) / Certo (c) 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desmatação No local 
M (-3) 
I (3) 

M (-3) 
I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Desvio do Leito do 
Rio 

No local e a 
jusante - 

M (-2) 
I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Acessos Provisórios  No local 
M (-2) 
I (1) 

M (-2) 
I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Tráfego de Pesados  Na envolvente 
M (-2) 
I (2) 

M (-2) 
I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Circuitos Hidráulicos  
Na envolvente e no 

local 
M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Barragens (EP e CE)  
Na envolvente e a 

jusante 
M (-2) (Tr) 

I (2) 
M (-3) (Pi) 

I (3) 

• Certo 
• Temporário (T)/Permanente (P)  
• Imediato 
• Reversível (r) / Irreversível (i) 

Rebaixamento do 
Leito do Rio  

No local e a 
jusante 

M (-1) (p) 
I (1) 

M (-3) (c) 
I (3) 

• Provável (p) / Certo (c) 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Restabelecimento de 
Comunicações 

Na envolvente da 
Albufeira 

M (-2) 
I (1) 

M (-2) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Estaleiro Social e 
Presença dos 
Trabalhadores 

Área de construção 
M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 32 – Impactes na Fase de Enchimento e Exploração – Fauna 

 

 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  
Fauna 

Terrestre 
Valor 

Faunístico 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Irrigação 
Na envolvente da 

albufeira 
M (+2) 

I (1) 
M (+2) 
I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Regulação de Caudais Albufeiras  
M (-2) 
I (2) 

M (-2) 
I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Navegação Albufeiras  - 
M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Combate a Incêndios Na envolvente 
M (+2) 

I (2) 
M (+2) 
I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Pesca Albufeiras  - 
M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Recreio Albufeiras  
M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Barragens (EP e CE)  
A montante e a 

jusante - 
M (-3) 
I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Descarga de Fundo  A jusante - 
M (-2) 
I (2) 

• Provável 
• Temporário 
• Médio prazo 
• Reversível 

Albufeiras (EP e CE) 
Na envolvente e a 

jusante 
M (-3) 
I (3) 

M (-3) 
I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Regime de Descargas/ 
Variação de Nível  

Na envolvente e a 
jusante 

M (-1) 
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Novos Acessos 
Na envolvente e 

no local 
M (-2) 
I (2) 

M (-2) 
I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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6.4.3.4 Avaliação de Alternativas 

Em relação à localização da barragem do escalão, no quadro seguinte apresentam-se as 
diferenças de valores afectados para os diversos habitats classificados. 
 
 

Quadro IV. 2. 33 – Valor Faunístico. Comparação de Áreas Afectadas (entre Jusante e Montante) 

 

Gradiente de  
Áreas Afectadas (ha) entre as Cotas 140 e 250 

Valoração 
Valor Faunístico % 

1 0 - 

2 59,4 25,6 

3 48,2 20,8 

4 68,2 29,4 

5 38,1 16,4 

6 18,2 7,8 

7 0 - 

8 0 - 

9 0 - 

10 0 - 

Total 232,1 100 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 

 
 
 
Verifica-se, assim, que não sendo afectadas áreas de valor faunístico 1, os valores 
também elevados (2 e 3) correspondem a 107,6 ha, ou seja 46,4% da área atingida. O 
valor das restantes áreas é também relativamente elevado, pelo que a zona tem muito 
significado no ponto de vista faunístico. 
 
A alternativa de jusante apresenta-se assim com um impacte muito elevado, com 
particular realce para a avifauna, pelo que a solução de montante é claramente mais 
favorável. 
 
Nas áreas de estaleiro, os valores existentes não sendo tão significativos, indicam 
também um impacte mais significativo na alternativa de jusante. 
 
A avaliação do equipamento do contra-embalse foi avaliada fundamentalmente sob dois 
aspectos. No primeiro, avaliando os valores de diferentes habitats terrestres  
afectados, considerando a alternativa de cota de contra-embalse com o escalão principal 
a jusante.  
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De facto, nesta situação o NPA da albufeira do contra-embalse equipado é 10 metros 
superior ao da alternativa não equipada. 
 
As alterações nos regimes hídrico e de exploração do contra-embalse interessam por sua 
vez aos ecossistemas aquáticos. Neste aspecto as avaliações feitas concluem ser a 
solução não equipada de menor impacte que a equipada. Os valores são pouco 
significativos quer do ponto de vista quantitativo quer qualitativo. Apenas 2,4 ha têm 
valores elevados, correspondendo a 5,8% da área que constitui a diferença. Do ponto de 
vista dos habitats terrestres pode considerar-se que será indiferente a alternativa do 
equipamento do contra-embalse.  
 
Relativamente à Análise da Sensibilidade do NPA do Escalão Principal, no  
Quadro IV. 2.34 (Quadro IV.71 do EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor) 
apresentam-se os cálculos respeitantes às três alternativas de cota do NPA do escalão 
principal. 
 
 

Quadro IV. 2. 34 – Valor Faunístico. Sensibilidade de Cotas de Escalão Principal (Montante) 

 

Gradiente de 
Diferença de Áreas Afectadas (ha)  

Valoração Entre as Cotas 
250 e 240 

% do 
Total  

Entre as Cotas 
240 e 230 

% do 
Total  

Entre as Cotas 
250 e 230 

% do 
Total  

 1 5,2 1,1 0,5 0,1 5,7 0,6 
2 90,0 18,3 71,8 16,4 161,8 17,4 
3 10,7 2,2 7,6 1,7 18,3 2,0 
4 11,5 2,3 10,8 2,5 22,3 2,4 
5 170,8 34,7 155,4 35,6 326,2 35,1 
6 147,7 30,0 137,6 31,5 285,3 30,7 
7 - - - - - - 
8 0,2 0 0,8 0,2 1,0 0,1 
9 56,5 11,5 52,6 12,0 109,1 11,7 
10 0 - 0 - 0 - 

Total 492,6 100 437,1 100 929,7 100 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 
 
 
 
Tendo em conta as avaliações feitas anteriormente a análise faz-se para o escalão de 
montante já que o troço entre montante e jusante foi já analisado. 
 
Verifica-se que os habitats de valor muito elevado correspondem a áreas pequenas não 
ultrapassando os 5,2 ha e sendo assim 1,1% da primeira faixa entre as cotas 250 – 240. 
O conjunto da variação de 20 metros de cota apenas corresponde a 0,6%. 
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No conjunto dos gradientes elevados (1,  e 3), os valores já são mais significativos, 
atingindo 105,9 ha e 21,6%, e 79,9 ha e 18,2%, respectivamente para as variações de 
cota 250/240 e 240/230. 
 
No conjunto não ultrapassa os 20% da área que constitui a diferença entre 250 e 230. Os 
valores globais destas faixas são moderadas, não tendo sido identificadas situações que 
justifiquem um destaque especial. Considera-se assim, a opção por uma cota de NPA 
mais baixa como pouco mais favorável. 
 
Sob a perspectiva da fauna terrestre o tipo de barragem é indiferente, contudo dado que 
os ecossistemas aquáticos consideraram as barragens de betão pouco mais favoráveis 
que a de aterro a conclusão do descritor Habitats / Fauna é igualmente pouco mais 
favorável para as barragens de betão. 
 
 
 
6.4.4 Habitats Inscritos na Directiva Habitats 92/43/CEE 

6.4.4.1 Fase de Construção 

Na fase de construção, as áreas afectadas e que se encontram classificadas nos termos 
da Directiva Habitats estão quantificadas nos Quadros IV.2.35 e IV.2.36 (Quadros IV.75 e 
IV.76 do EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor). 
 
Tratam-se, como referido em pontos anteriores, das áreas de construção que ficarão 
emersas. 
 
 

Quadro IV. 2. 35 – Directiva Habitats. Áreas Afectadas na Fase de Construção pelo Escalão 
Principal (Jusante e Montante (ha)) 

 
 

Valor 
Escritório     
da Obra 

Estaleiro 
Industrial 

Inst. Britagem 
e Dep. Inertes Total 

Zona Alternativa de 
Expansão do  

 
Jus Mont Jus Mont Jus Mont Jus % Mont % 

Estaleiro Industrial 
(só Montante) 

 
1 - - 13,5 1,4 0,7 - 14,2 7,8 1,4 0,9 - 

2 - - 8,9 - 0,4 - 9,3 5,1 - - - 

3 2,2 2,1 117,9 84,8 30,5 - 150,6 82,9 86,9 58,3 45,7 

4 - - - - - - - - - - - 

5 0,3 0,7 6,2 60,2 1,2 - 7,7 4,2 60,9 40,8 1,4 

Total 2,5 2,8 146,5 146,4 32,8 - 181,8 100 149,2 100 47,1 

Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 
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Quadro IV. 2. 36 – Directiva Habitats. Áreas Afectadas na Fase de Construção pelo Contra-
embalse (ha) 

 
Total 

Valor Escombreira Estaleiro 
Industrial (ha) (%) 

Zona Alternativa de 
Expansão do 

Estaleiro Industrial 

 1 - 6,3 6,3 16,7 - 

2 - - - - - 

3 - 23,3 23,3 61,8 17,0 

4 - - - - - 

5 1,1 7,0 8,1 21,5 - 

Total 1,1 36,6 37,7 100 17,0 

Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 
 
 
No escalão principal verifica-se que a afectação de habitats de gradiente elevado (1) não 
é significativa. É, no entanto, bastante notória a diferença de afectação entre os estaleiros 
da localização de jusante e de montante, 7,8% e 0,9%, respectivamente. Esta diferença é 
depois acentuada pelo facto da localização dos estaleiros de jusante afectar em maior 
grau áreas de gradiente mais elevado do que a localização de montante. 
 
No contra-embalse a afectação relativa de áreas com gradiente elevado é mais 
significativa que no caso do escalão principal (16,7%). As restantes áreas apresentam um 
gradiente médio (valor 3) ou baixo (valor 5), sendo as mais significativas as de valor 
médio. 
 
As áreas de valor 1 afectadas correspondem a locais de valor florístico e fitocenótico e de 
grau de equilíbrio elevados. Recomendou-se assim uma avaliação cuidadosa das áreas a 
afectar ao estaleiro industrial evitando se possível a afectação daqueles locais. 
 
Predominantemente, os impactes da fase de construção nas áreas classificadas ao 
abrigo da Directiva Habitats são definidos como elevados, certos, imediatos, temporários 
e irreversíveis. 
 
 
 
6.4.4.2 Fase de Enchimento e Exploração 

As avaliações destas fases correspondem em termos de acções às já analisadas 
anteriormente para a Flora e Fauna. As avaliações quantitativas, mais específicas sobre 
as afectações de habitats apresentam-se seguidamente na Avaliação das Alternativas. 
 
 
 
6.4.4.3 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
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Quadro IV. 2. 37 – Impactes na Fase de Construção – Directiva Habitats 

 

 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros 
Proximidade de 

barragem M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Pedreiras e 
Escombreiras 

Abaixo da cota do 
NPA M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Escavações e aterros  
Proximidade de 

barragem M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Desmatação 
Área de 

intervenção da 
Construção 

M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Desvio do Leito do Rio 
Local das 
Barragens M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível  

Acessos Provisórios  Na envolvente da 
área de construção 

M (-3) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Tráfego de Pesados  
Nos acessos 

definidos para a 
obra 

M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Circuitos Hidráulicos  
Proximidades das 

Barragens M (-1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragens  (EP e CE)  Zona envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Rebaixamento do Leito 
do Rio  

A jusante do 
Contra-embalse M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Restabelecimento de 
Comunicações 

No envolvente da 
Albufeira M (-3) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Estaleiro Social e 
Presença dos 
Trabalhadores 

Área de construção M (-1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância  
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Quadro IV. 2. 38 – Impactes na Fase de Enchimento e Exploração – Directiva Habitats 
 

 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Irrigação 
Envolvente da 

albufeira M (+2) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Regulação de Caudais Albufeiras M (-2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Navegação Albufeiras M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Combate a Incêndios  Na região M (+3) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Pesca Albufeiras M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Recreio  Albufeiras M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Barragens (EP e CE)  A montante M (-3) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Descarga de Fundo  A jusante M (-2) I (2) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Descarga de Cheias A jusante M (-1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Bacias de Dissipação  Albufeiras M (+1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Albufeiras  Área inundada M (-3) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Regime de Descarga/ 
Variação de Nível 

Faixa envolvente 
das albufeiras M (-2) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Novos acessos 
Envolvente da 

albufeira M (-3) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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6.4.4.4 Avaliação das Alternativas 

No quadro seguinte apresentam-se as diferenças de valores afectados para os diversos 
habitats classificados. 
 
 

Quadro IV. 2. 39 – Directiva Habitats: Comparação de Áreas Afectadas 

 
Gradiente de  

Valoração 
Área Afectada (ha) entre a             

Cota 140 e 250 % 

1 4,6 2,0 

2 0 - 

3 219,1 94,4 

4 0 - 

5 8,4 3,6 

Total 232,1 100 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 

 
 
 
Neste quadro apresentam-se as áreas (ha) afectadas entre a cota do contra-embalse e a 
cota 250, entre a localização de jusante e montante, para os diversos habitats conforme a 
sua valorização de 1 a 5, sendo o valor 1 o mais valioso. 
 
Verifica-se que a localização de jusante dará origem à destruição de cerca de 4,6 ha de 
habitats prioritários de elevado valor, correspondendo a 2,0% da área.  A maior parte da 
área está classificada apenas como habitat de interesse (94,4%). 
 
A alternativa de jusante afectará uma área de valor, sendo o seu impacte elevado, pelo 
que se considera a alternativa de montante como mais vantajosa. Esta situação foi 
também confirmada pela avaliação feita na fase de construção. 
 
Confirma-se assim as avaliações feitas anteriormente pelos vários descritores que 
enquadram os sistemas ecológicos, nomeadamente as conclusões tidas pelos valores 
florísticos e fitocenóticos e valor faunístico 
 
A avaliação da alternativa do equipamento do contra-embalse tem essencialmente como 
diferença, o facto de na solução de jusante, o NPA do contra-embalse não equipado 
poder apresentar menos 10 metros em relação ao NPA do contra-embalse equipado. 
 
De facto, se a localização do escalão principal for a montante é indiferente para a flora e 
vegetação o contra-embalse ser ou não equipado, pois o NPA será sempre o mesmo. 
 
Assim, importa apenas avaliar as diferenças do equipamento do contra-embalse, 
considerando a localização de jusante. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 428

 
 
Neste caso, os valores em causa são os que se apresentam no quadro seguinte. 
 
 

Quadro IV. 2. 40 – Directiva Habitats. Comparação de Áreas Afectadas para o Escalão de 
Jusante com o Contra-embalse Equipado e Não Equipado (ha) 

 

Gradiente de  
Áreas Afectadas (ha) entre as Cotas 130 e 140 

Valoração Directiva Habitats % 

1 9,1 22,5 

2 0 - 

3 15,6 38,6 
4 0 - 

5 15,7 38,9 

Total 40,4 100 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 

 
 
A diferença de áreas afectadas é pouco significativa, embora nela se inclua uma área de 
cerca de 9 ha de valor prioritário (gradiente 1). Assim, no caso da localização escolhida 
para o escalão principal ser a de jusante, a solução com menor impacte será a de contra-
embalse não equipado. 
 
No caso da localização ser de montante como é recomendado neste descritor, a solução 
de menor impacte será com o contra-embalse equipado devido à menor variação de 
cotas. 
 
Importa, no entanto, ter em conta a posição dos ecossistemas aquáticos que se 
pronunciam pelo contra-embalse não equipado. 
 
Face à dificuldade de integrar estas duas posições e tendo em conta que na avaliação 
global cada área também dará a sua contribuição para os quadros, neste aspecto dever-
se-á neutralizar a posição da avaliação segundo estes critérios já que constituiria uma 
duplicação. A posição face a esta opção será, portanto, indiferente. 
 
Tendo em conta as avaliações feitas anteriormente respeitantes às três alternativas de 
cota do NPA do Escalão Principal faz-se agora a análise para o escalão de montante já 
que o troço entre montante e jusante foi já abordado (Quadro IV.2.41 – Quadro IV.81 do 
EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor). 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 429

 
 

Quadro IV. 2. 41 – Directiva Habitats. Sensibilidade de Cotas no Escalão Principal 

 

Gradiente   
Diferença de Áreas Afectadas (ha)  

de 
Valoração Entre as Cotas 

250 e 240 
% do 
Total  

Entre as Cotas 
240 e 230 

% do 
Total  

Entre as Cotas 
250 e 230 

% do 
Total  

1 27,6 5,6 22,9 5,2 50,5 5,4 

2 3,5 0,7 2,4 0,6 5,9 0,6 

3 261,5 53,1 226,2 51,8 487,7 52,5 

4 10,3 2,1 8,0 1,8 18,3 2,0 
5 189,7 38,5 177,6 40,6 367,3 39,5 

Total 492,6 100 437,1 100 929,7 100 
Nota: 1 (máximo valor) a 10 (mínimo valor). 
 
 
 
Verifica-se assim que o valor prioritário mais elevado (gradiente 1) surge em cada faixa 
avaliada com percentagens entre 5 e 6%. 
 
Deste modo, não existem valores muito significativos que distinguem as faixas entre si e 
que, eventualmente, determinariam uma opção clara por uma delas. Assim e também 
neste caso, aplica-se o princípio genérico de ser sempre preferível uma cota mais baixa 
para o NPA da albufeira, conclusão a que se tinha chegado igualmente na análise dos 
valores florísticos e fitocenóticos e valor faunístico. 
 
Sob a perspectiva dos habitats ocorrentes na área de estudo que se encontram 
referenciados na Directiva Habitats, o tipo de barragem a construir apresenta-se 
indiferente. 
 
 
 
6.4.5 Conclusão 

Em termos dos Valores Florísticos e Fitocenóticos e Grau de Equilíbrio e utilizando por 
exemplo a situação da opção de maior dimensão que seria a do escalão principal a 
jusante com a cota 250 e o contra-embalse à cota 140, verifica-se que seriam afectados 
25,7 ha dos habitats xerofílicos do maior valor. Essa área corresponde, no entanto, 
apenas a 0,7% do total da área inundada. 
 
Quanto às áreas de habitats de gradiente mais baixo (8, 9, 10) correspondem a                   
1 473,4 ha, ou seja a 37,8% do total. Considerando os três primeiros valores que 
correspondem a uma valoração de elevado, as áreas globais correspondem a cerca de 
13,2%. 
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Quanto ao Grau de Equilíbrio a situação é diferente. Os habitats de equilíbrio muito 
elevado (gradiente de valoração 1) correspondem a 561,8 ha, ou seja, 14,4% enquanto o 
conjunto dos de valor elevado (1, 2 ,3), correspondem a 908,9 ha, o que já atinge 23,3% 
do total. 
 
Quanto às áreas dos habitats com grau de equilíbrio de gradiente mais baixo (8, 9, 10) 
correspondem a 1 518,9 ha, ou seja 39,0% do total. A situação é semelhante para as 
restantes alternativas. 
 
Em conclusão, globalmente, os principais impactes referidos na flora e vegetação são os 
seguintes: 
 

a) afectação de uma das últimas zonas de rios encaixados em condições 
ecológicas de características termo-mediterrânicas (domínio do zambujal e 
matagais termófilos). As restantes ou ainda se encontram preservadas (inicio do 
vale do rio Côa) ou já se encontram parcialmente submersas (caso do vale do 
Douro); 

 
 

b) eliminação de estruturas vegetais torrenciais ao longo da zona da albufeira em 
particular para a solução de jusante, sendo algumas de particular interesse pela 
sua raridade ao nível nacional, caso das comunidades de Buxus sempervirens ; 

 
 
c) eliminação, em especial nos troços de montante de estruturas ripárias em bom 

estado de equilíbrio (amiais, salgueirais, freixiais e ulmais); 
 
 
d) afectação parcial de estruturas vegetais associadas a substratos ultra-básicos. 

 
 
No valor Faunístico e tomando como exemplo a opção de maior dimensão, que é a do 
escalão principal a jusante com a cota 250 e o contra-embalse cota 140, verifica-se que 
serão afectadas 86,0 ha de habitats do gradiente mais elevado, correspondendo a 2,2% 
da área total inundada. 
 
Considerando os três primeiros valores (1, 2 e 3) a área afectada já será de 884,2 ha, 
correspondendo a cerca de 22,7% da área total. A situação é semelhante para as 
restantes alternativas. Por sua vez, as áreas de valor mais baixo (8, 9, 10) correspondem 
apenas a 338,5 ha, correspondendo a uma percentagem de 8,7%. 
 
A maioria dos habitats situam-se assim em valores intermédios, destacando-se os 
habitats rupícolas no conjunto. 
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Em conclusão, e globalmente, os principais impactes nos valores faunísticos 
correspondem a: 
 

- A afectação dos ecossistemas aquáticos com a transformação do actual sistema 
lótico num sistema lêntico; 

 
- A afectação na orla de distribuição regional de espécies da fauna  

típica de situações lóticas dos cursos médios do rio, como é o caso da toupeira-
d’água; 

 
- A afectação indirecta da população de lobo regional; 
 
- A afectação ao nível das espécies típicas das comunidades ripícolas e rupícolas, 

onde se encontram os valores faunísticos mais relevantes, sendo certo que pela 
possibilidade de restabelecimento de biótopos de substituição e maior 
tranquilidade que a nova albufeira pode, directa ou indirectamente gerar, se 
admite que as populações locais de tais espécies possam vir a ser no geral 
positivamente beneficiadas. 

 
 
Utilizando a opção de maior dimensão nos mesmos termos das avaliações anteriores 
(escalão de jusante à cota 250 com o contra-embalse à cota 140), verifica-se que são 
afectados 324,8 ha de habitats prioritários (1), correspondendo a 8,3% da área total 
afectada. Para montante esse valor reduz-se para 320,2 ha. 
 
No conjunto, verifica-se que as avaliações feitas para os valores florísticos e fitocenóticos 
e faunísticos são mais objectivas que as feitas segundo os critérios da Directiva Habitats. 
Verifica-se ainda que as áreas de valor médio classificadas de habitats de interesse ou 
outros de baixo valor são claramente maioritários. As conclusões são no  
essencial semelhantes às já referidas nas avaliações dos valores florístico, fitocenótico e 
faunístico. 
 
 
 
6.4.6 Medidas de Minimização 

As medidas globais desenvolvidas para os sistemas ecológicos estruturaram-se tendo em 
conta a procura de: 
 

• soluções para a manutenção da qualidade biológica das águas que permitam 
sustentar os ecossistemas aquáticos; 

 
• compensar e minimizar os impactes na comunidade piscícola existente; 
 
• compensar e minimizar as afectações nos habitats florísticos e fauna terrestre. 
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Assumem importância, particularmente nos ecossistemas aquáticos e na qualidade 
biológica da água, as medidas a adoptar na fase de construção, sendo ainda de referir 
algumas recomendações específicas para as alternativas de projecto em avaliação (ver 
pontos 6.2 e 6.3). 
 
Como medidas complementares às já apresentadas nos pontos relativos aos 
Ecossistemas Aquáticos e Avifauna referem-se ainda: 
 
 
a)  Acções de Minimização da Faixa de Flutuação do Nível da Água da Albufeira 
 
Neste âmbito é de muito interesse a manutenção do revestimento vegetal da zona de 
marnel (faixa de terreno periodicamente submersa) e de uma faixa significativa na 
envolvência da albufeira. 
 
 
b)  Recuperação Biofísica das Áreas Envolventes à Albufeira 
 
Relativamente à flora e vegetação consideram-se como principais medidas: 
 

-  o transporte dos elementos arbóreos com interesse; 
 
 
- a instalação de estruturas adequadas às novas condições ambientais 

decorrentes da implantação do empreendimento (barragem, albufeira e 
infraestruturas associadas). O revestimento vegetal a implantar deverá ser 
objecto de projecto de recuperação biofísica e paisagística adequado. 
 
Dada a dificuldade de revestimento vegetal em muitas situações de marnel (em 
especial quando de grande declive) e considerando que o sistema de exploração 
do empreendimento prevê que a referida zona se mantenha com elevada 
expressão durante grande parte do ano considera-se como igualmente essencial 
considerar ainda uma terceira medida; 

 
 
-  criação do maior número possível de açudes de nível constante nas zonas 
terminais da albufeira a criar, de forma a permitir a instalação de estruturas vegetais de 
elevado equilíbrio. 

 
Esses açudes de nível constante permitirão igualmente a criação de zonas 
privilegiadas para o suporte da diversidade faunística da zona, em particular da 
avifauna. 
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c)  Plano de Ordenamento da Albufeira 
 
A sensibilidade da zona define com clareza ser de grande importância a rápida garantia 
da criação de uma faixa de protecção à albufeira e o criterioso ordenamento dos seus 
usos. 
 
É recomendável que associados aos processos de recuperação biológica da envolvente 
se criem zonas de protecção total a usos intensivos e perturbadores. 
 
Recomendou-se assim que o plano de ordenamento tenha em consideração a 
necessidade de proteger as zonas com potencial para a nidificação de algumas espécies 
rupícolas e que estão identificadas na Carta 8. Destas áreas destaca-se a Fraga da 
Miúva e a recomendação de restabelecer as EENN 216 e 227 o mais afastado possível 
desse local. 
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7. QUALIDADE DA ÁGUA 

7.1 Metodologia 

A metodologia utilizada para a avaliação de impactes na Qualidade da Água do AHBS 
baseou-se na metodologia geral descrita no ponto 1 do presente volume.  
 
No EIA do AHBS os impactes foram classificados de acordo com a sua magnitude e com 
a sua importância, utilizando-se em ambos os casos uma escala de três valores: 1 – 
Reduzido, 2 – Moderado, 3 – Elevado. 
 
A análise de impactes dividiu-se numa avaliação global (sintetizada no ponto 2.6.2) e 
numa análise dos vários grupos de alternativas (resumida no ponto 2.6.3).  
 
A avaliação global considerou separadamente as fases de construção, de enchimento 
das albufeiras e de exploração. 
 
O ponto 7.4 contém a lista das medidas de minimização dos impactes na qualidade da 
água consideradas no EIA do AHBS. 
 
 
 
 
7.2 Avaliação Global 

7.2.1 Fase de Construção 

Os solos nús são erodidos com muita facilidade pela água das chuvas. Durante os 
trabalhos de movimentação de terras e, caso ocorra precipitação, poderão verificar-se 
fenómenos erosivos.  
 
Estes, para além dos seus inconvenientes próprios - ravinamento de taludes, destruição 
de aterros, assoreamento dos leitos de linhas de água - podem ter implicações em 
termos de qualidade das águas pela introdução de sedimentos e de nutrientes nos meios 
hídricos.  
 
Na fase de construção será necessário recorrer a estruturas temporárias de retenção de 
águas. A redução temporária ou permanente do caudal do rio tem como consequência a 
diminuição da sua capacidade depuradora, o que, de per si, afectará a qualidade da água 
a jusante.  
 
A restituição do caudal será assegurada através da construção de uma derivação 
provisória constituída por ensecadeiras de montante e jusante, implantadas de modo a 
delimitar a zona do leito do rio onde decorrerão os trabalhos de construção da barragem 
e restituição (em turbinamento), dos circuitos hidráulicos, dos grupos geradores e, por 
uma galeria - canal de derivação, inserida na margem esquerda, contornando a zona 
antes referida. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 436

 
 
No caso das soluções em enrocamento e abóbada as galerias apresentam a forma de 
ferradura “standard”, com um comprimento máximo , referenciado à cota do NPA 250, de 
respectivamente 547 e 368 metros, escavadas na margem esquerda; no caso da solução 
em BCC, a galeria será constituída por uma galeria-canal, de secção rectangular, com 
um comprimento máximo de 100 metros (NPA à cota 250) e inserida na margem 
esquerda. 
 
O caudal de dimensionamento da derivação provisória, entendido como o caudal máximo 
a derivar sem que se verifique a inundação da zona de trabalho entre as ensecadeiras, 
foi calculado em 200 m3/s, valor que pode ser igualado ou excedido, em média, em  
10 dias/ano. 
 
A diminuição do caudal, cumulativamente com as operações de movimentação de terra 
no leito do rio, irá exercer maior pressão sobre o ecossistema. 
 
A regularização artificial do leito do rio, necessária à manutenção da morfometria do 
canal de alimentação ao equipamento de bombagem, no contra-embalse, pressupõe o 
rebaixamento dos fundos a jusante do contra-embalse. 
 
Com base na caracterização geométrica disponível do leito do rio, a regularização 
implicará um volume na ordem dos 300 000 m3 e dos 480 000 m3, tendo em conta 
respectivamente as cotas 100,5 e 100,0 metros referenciadas ao talvegue. 
 
Os impactes directos das operações de movimentação de terra e de dragagem 
encontram-se associados ao aumento temporário da turbidez da água devido ao aumento 
dos processos erosivos que, indirectamente, têm como consequência: 
 

-  a redução da produtividade primária devido ao aumento da turbidez provocada 
por elevados teores de matéria em suspensão; 

 
-  o aumento do consumo de oxigénio por parte da matéria orgânica em 

suspensão e por parte de espécies químicas em estado de redução, originando 
baixas concentrações de oxigénio dissolvido (OD), podendo ocorrer, em 
situações mais críticas, morte ou "stress" de peixes, plâncton e 
macroinvertebrados bentónicos; 

 
-  o aumento do crescimento algal e da produtividade bacteriana devido à 

libertação de nutrientes inorgânicos dos sedimentos dragados e da água 
intersticial, originando elevadas concentrações de nutrientes, nomeadamente 
de azoto e fósforo; 

 
-  a alteração do substrato, por remoção de sedimentos, com afectação da 

actividade bentónica e diminuição da capacidade depuradora até que o 
equilíbrio se restabeleça. 

 
 
No sentido de prevenir a degradação da qualidade da água da albufeira devido à 
aceleração do processo de eutrofização deverá proceder-se à desmatação e limpeza 
prévia da área a inundar através do corte ou arranque de árvores e arbustos. 
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A desmatação do solo e os cortes expressivos nas áreas de empréstimo mais 
significativas, como é o caso da solução em enrocamento, potenciarão os processos de 
erosão, induzindo o acréscimo do transporte de sedimentos pelas linhas de água. 
 
Outros focos de poluição das águas, durante a construção, são as oficinas de 
manutenção de motores, as centrais de fabrico de betão e/ou betuminoso e os depósitos 
dos materiais de construção.  
 
Os poluentes mais relevantes produzidos são os óleos usados de motores e as matérias 
em suspensão provenientes da lavagem das máquinas, das centrais de fabrico e das 
escorrências dos depósitos de materiais. 
 
Durante esta fase, há ainda a assinalar a produção de efluentes domésticos dos 
estaleiros, fonte significativa de matéria orgânica e matérias em suspensão, importantes 
poluentes dos meios hídricos. 
 
Os impactes na qualidade da água, decorrentes da fase de construção, apesar de serem 
negativos e directos serão temporários, de magnitude moderada e reversíveis devido à 
capacidade auto-depuradora dos recursos hídricos. 
 
Na fase de construção não se verificam impactes de magnitude elevada e importância 
elevada. Nesta fase, os principais impactes referem-se à qualidade física da água e à 
turbidez da água; os impactes na temperatura da água foram considerados como de 
importância reduzida. São os seguintes os principais impactes - classificados como de 
magnitude moderada e importância elevada: 

- no local dos estaleiros; 

- a jusante de escavações e aterros; 

- a jusante e no local das desmatações; 

- a jusante do rebaixamento do leito do rio. 

 
 
 
7.2.2 Fase de Enchimento 

Face à dimensão das áreas a serem inundadas, independentemente da alternativa de 
localização a ser escolhida, e às afluências previstas, o enchimento das albufeiras 
criadas será um processo moroso prevendo-se a degradação da qualidade da água até 
que se restabeleça o equilíbrio do sistema. 
 
Mesmo com uma prévia e cuidada desmatação, a matéria orgânica contida na 
remanescente vegetação e no solo começa imediatamente a ser decomposta pelos 
microorganismos, tendo como resultado a libertação de substâncias nutritivas e o 
desenvolvimento de algas, iniciando-se um processo de autodepuração durante o qual a 
qualidade da água melhorará progressivamente, se não houver afluência de novas 
quantidades significativas de matéria orgânica. 
 
Durante a fase de enchimento os impactes na qualidade da água, apesar de serem 
negativos, directos e de magnitude moderada, serão temporários e de curta duração 
manifestando-se até ao restabelecimento do equilíbrio da massa de água nas albufeiras. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 438

 
 
7.2.3 Fase de Exploração 

Na fase de exploração, a alteração do regime hidráulico decorrente da presença do 
Escalão Principal e do contra-embalse, que constituem uma barreira ao escoamento, terá 
implicações a jusante, no volume de água armazenada nas respectivas albufeiras e nos 
troços a montante. 
 
A modificação das propriedades físicas e químicas da água armazenada depende de 
múltiplos factores, nomeadamente, a geometria das albufeiras, a profundidade dos 
respectivos reservatórios, o tempo de retenção, a relação entre o caudal afluente, volume 
armazenado e o nível de profundidade ao qual ele se incorpora, as condições climáticas 
e geomorfológicas da bacia hidrográfica e a qualidade dos caudais afluentes e das 
escorrências das bacias de drenagem adjacentes.  
 
Nas albufeiras do Escalão Principal e Contra-embalse passará a existir uma massa de 
água profunda, com um padrão de circulação bastante modificado e sujeita ao fenómeno 
de estratificação térmica. No que respeita ao rio Sabor, a modificação far-se-á sentir ao 
nível dos escoamentos, com alteração da curva de duração de caudais, e alteração 
também das características da qualidade da água desses mesmos escoamentos. 
 
Os parâmetros aferidores da qualidade da água serão a temperatura, o oxigénio 
dissolvido, os sólidos suspensos e o teor de nutrientes.  
 
Relativamente ao comportamento térmico do curso do rio Sabor, no troço a montante, 
poderão ocorrer fenómenos de estratificação em consequência do aquecimento 
diferencial da massa de água, dependendo das condições meteorológicas registadas. 
Este fenómeno associado a inputs elevados de nutrientes poderá acelerar os processos 
de eutrofização, com diminuição da qualidade da água. 
 
Nas albufeiras este parâmetro tende a registar um aumento em relação ao que ocorria no 
curso de água natural, devido à passagem de uma situação de águas correntes para 
águas paradas, o qual estará dependente da morfometria do reservatório, da sua taxa de 
recirculação, e da ocorrência de fenómenos de estratificação térmica. 
 
Durante o período de estratificação térmica estabelecem-se duas zonas distintas: uma 
zona superior, o epilimnion, e uma zona inferior, o hipolimnion; a separá-las existe uma 
zona de transição, denominada termoclina.  
 
A água do epilimnion mantém-se em circulação com um teor apreciável de oxigénio 
dissolvido, dependendo a presença ou não de plâncton do facto das águas serem 
distróficas ou oligotróficas.  
 
A termoclina constitui neste período uma zona de autêntico tampão sob a qual a água 
como que se estagna. Como não sofre qualquer reoxigenação, podem surgir situações 
de anaerobiose, com o aparecimento de condições redutoras que promovem os 
processos de desnitrificação e libertação de sulfureto de hidrogénio e metano. 
 
A inversão térmica, que ocorre normalmente no Outono, provoca a mistura completa de 
toda a massa de água e o respectivo aumento imediato do teor de oxigénio.  
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A actividade anaeróbia reduz-se rapidamente e volta a cingir-se, como é habitual, às 
zonas bênticas.  O enriquecimento das camadas mais superficiais com nutrientes, que se 
encontravam bloqueados vai dotar essas águas de zonas eutróficas, aumentando assim 
a probabilidade de crescimento do fitoplâncton. 
 
Atendendo às características do clima da região (clima mesotérmico temperado e húmido 
com Verão quente), profundidade média da albufeira (elevada) e face às condições 
hidrodinâmicas predominantes (tempos de retenção relativamente elevados), prevê-se a 
ocorrência de estratificação térmica bem definida, que decorrerá aproximadamente entre 
Maio e Setembro, com uma zona eufótica relativamente pequena face à profundidade 
média da albufeira. 
 
No que se refere ao transporte de sólidos, a intercepção de um curso de água provoca a 
retenção a montante da barragem de parte da energia sob a forma potencial. A redução 
da energia dissipada provoca a deposição de caudal sólido, ficando retidos mais a 
montante os materiais de maiores dimensões e, a jusante, os de dimensões menores.  
Os materiais mais finos podem permanecer em suspensão durante longos períodos e 
parte deles nem se chegar a depositar, passando para jusante da barragem através dos 
descarregadores de superfície, das descargas de fundo ou de quaisquer tomadas de 
água. 
 
Em síntese, verificando-se a estratificação térmica nas albufeiras do Escalão Principal e 
do Contra-embalse, ocorrerá variação na qualidade da água segundo um perfil vertical, e 
afectação da qualidade a jusante, dependendo essencialmente da frequência e duração 
das descargas, da localização dos órgãos de descarga e tomadas de água e do grau de 
estratificação da albufeira. 
 
Em situações em que seja necessário efectuar o esvaziamento, como é o caso de 
reparações, haverá a incorporação dos sedimentos depositados na base dos 
reservatórios, nos caudais descarregados, com consequências gravosas para a 
qualidade da água a jusante da descarga.  
 
Nas fases de enchimento e de exploração, também não se verificam impactes de 
magnitude elevada e importância elevada.  
 
Os principais impactes negativos (magnitude moderada e importância elevada) referem-
se à qualidade física da água de irrigação e da água de abastecimento.  
 
Como impactes positivos foram considerados os efeitos das bacias de dissipação na 
qualidade física e na turbidez (magnitude moderada e importância reduzida) e na 
temperatura da água (magnitude e importância reduzidas). 
 
A principal medida para a preservação da qualidade da água numa albufeira consiste no 
controlo efectivo das afluências, através de uma adequada gestão da bacia hidrográfica, 
que deverá começar na fase de planeamento e prolongar-se pelas actividades de 
licenciamento e de monitorização. Neste sentido deverá ser implementado um Plano de 
Ordenamento da Albufeira que permita definir objectivos e condicionar os futuros usos da 
água e de ocupação do solo. 
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A gestão dos impactes na qualidade da água está também dependente da gestão e 
manutenção adequada das estações de tratamento existentes, por parte das entidades 
competentes, e do controlo e gestão flexível das descargas de fundo, quer em magnitude 
quer em duração e frequência temporal. 
 
 
 
 
7.3 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
 
 

Quadro IV. 2. 42 – Impactes na Fase de Construção – Qualidade da Água 

 

 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  
Qualidade Física 

da Água 
Turbidez da 

Água 
Temperatura 

da Água 

 

Estaleiros Local 
M (-2)  
I (3) 

M (-2)  
I (3) 

M (-1)  
I (  ) 

Pedreiras e Escombreiras  Envolvente 
M (-1)  
I (3) 

M (-1) 
I (3) 

I (1) 

Escavações e aterros  A jusante 
M (-2) 
I (3) 

M (-2) 
I (3) 

M (-1) 
I (1) 

Desmatação Local e a jusante 
M (-2)  
I (3) 

M (-2)  
I (3) 

M (-2)  
I (1) 

Desvio do Leito do Rio A jusante 
M (-2)  
I (1) 

M (-2)  
I (2) 

M (-1)  
I (1) 

Acessos Provisórios  Local 
M (-1)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

M (-2)  
I (1) 

Tráfego de Pesados  Regional 
M (-1)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

I (1) 

Circuitos Hidráulicos  A jusante 
M (-2)  
I (1) 

M (-2)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

Barragem (Escalão Principal) e 
Estruturas Anexas A jusante 

M (-2)  
I (2) 

M (-2)  
I (2) 

M (-1)  
I (1) 

Barragem (Contra-embalse) e 
Estruturas Anexas A jusante 

M (-2)  
I (2) 

M (-2)  
I (2) 

M (-1)  
I (1) 

Rebaixamento do Leito do Rio A jusante 
M (-2)  
I (3) 

M (-2)  
I (3) 

M (-1)  
I (1) 

Restabelecimento de 
Comunicações Regional 

M (-1)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

Estaleiro Social e Presença de 
Trabalhadores Local 

M (-1)  
 (1) 

M (-1)  
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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Quadro IV. 2. 43 – Impactes na Fase de Enchimento e Exploração – Qualidade da Água 

 
 Impactes 

Uso e Acções 
Áreas 

Afectadas  
Qualidade Física 

da Água 
Turbidez da 

Água 
Temperatura 

da Água 
 

Irrigação Envolvente 
M (-2)  
I (3) 

M (-2)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

Energia Regional 
M (-2)  
I (1) 

M (-2)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

Água para abastecimento Local 
M (-2)  
I (3) 

M (-2)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

Regulação de caudais Jusante 
M (-2)  
I (1) 

M (-2)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

Utilização industrial Local 
M (-2)  
I (2) 

M (-2)  
I (1) 

M (-2)  
I (1) 

Navegação Local 
M (-2)  
I (1) 

M (-2)  
I (1) 

M (-1) 
I (1) 

Combate a incêndios  Local 
M (-2)  
I (1) 

M (-2)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

Recreio Local 
M (-2)  
I (2) 

M (-2)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

Barragem (Escalão Principal) 
e Estruturas Anexas 

A montante a 
jusante 

M (-2)  

I (2) 

M (-2)  

I (1) 

M (-1)  

I (1) 

Descargas de cheias  A jusante 
M (-2)  
I (2) 

M (-2)  
I (2) 

M (-2)  
I (2) 

Descargas de fundos  A jusante 
M (-2)  
I (2) 

M (-2)  
I (2) 

M (-2)  
I (2) 

Bacias de Dissipação  A jusante 
M (+2)  

I (1) 
M (+2)  
I (1) 

M (+1) 
I (1) 

Barragem (Contra-embalse) e 
estruturas anexas 

A montante a 
jusante 

M (-2)  

I (2) 

M (-2)  

I (1) 

M (-1)  

I (1) 

Albufeiras A montante a 
jusante 

M (-2)  

I (2) 

M (-2)  

I (1) 

M (-2)  

I (1) 

Regime de Descargas / 
Variação de Nível 

A montante a 
jusante 

M (-1)  

I (2) 

M (-1)  

I (2) 

--- 

I (2) 

Novos acessos Regional 
M (-1)  
I (2) 

M (-1)  
I (1) 

M (-1)  
I (1) 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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7.4 Análise de Alternativas  

7.4.1 Localização da Barragem do Escalão Principal 

Na solução alternativa de montante, o Escalão Principal ficará localizado a Norte, 
aproximadamente a 12,6 km da Foz do rio Sabor e a 9,3 km do local de implantação do 
Contra-embalse. Na solução alternativa de jusante, o Escalão Principal ficará localizado a 
cerca de 7,9 km da Foz do Sabor e a 4,6 km do contra-embalse. 
 
Durante a fase de construção a alternativa de localização do Escalão  
Principal de montante é medianamente mais favorável do que a alternativa de localização 
de jusante, devido à menor área de desmatação e à necessidade de menos acessos 
novos. 
 
Na fase de exploração, a localização de jusante será responsável, não só por maiores 
áreas inundadas em ambas as albufeiras criadas, mas também por superiores variações 
de nível na albufeira do Contra-embalse, apresentando maior probabilidade de 
deterioração da qualidade da água devido ao arraste e lixiviação de maior quantidade de 
sedimentos das margens da albufeira do Contra-embalse. Por este motivo, o escalão de 
montante foi considerado pouco mais favorável.  
 
 
 
 
7.4.2 Equipamento do Contra-embalse  

 
Ø Fase de Construção 

 
As alternativas de equipamento, referem-se ao contra-embalse não equipado ou 
equipado para um caudal máximo de 120 m3/s em turbinamento e de 110 m3/s em 
bombagem, com grupos reversíveis; ou não equipado. 
 
No estudo da HIDRORUMO sobre as condições de escoamento em regime de bombagem 
e turbinagem no troço do rio Sabor, conclui-se acerca da necessidade de escavar um 
canal de alimentação ao contra-embalse equipado, no leito do rio Sabor, com cerca de 
2,8 km de extensão. 
 
Relativamente ao processo construtivo do contra-embalse propriamente dito, no caso da 
solução não equipada, as obras da derivação provisória poderão ser significativamente 
reduzidas, admitindo-se que se possa dispensar a construção de um desvio  
provisório desde que se disponha de uma conduta de derivação dos caudais de 
estiagem.  
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Na construção da barragem poder-se-á dar início às escavações das margens durante o 
Inverno de modo a que o fundo do rio fique escavado no início do período seco. Após a 
instalação da descarga de fundo, passa-se a utilizá-la como derivação provisória, 
funcionando de forma coordenada com a exploração do encaixe da albufeira do escalão 
principal. No caso da solução equipada, esta poderá ser equipada com central em poço 
ou inserida no corpo da barragem.  
 
Nesta solução, já será necessário construir uma ensecadeira de maior porte para a 
protecção desta frente da obra, tendo-se considerado, para maior segurança, a 
necessidade de uma galeria de derivação, o que implicará maior intervenção ao nível da 
frente da obra. 
 
Para além dos impactes negativos das operações de movimentação de terras associadas 
à construção do Escalão Principal e do Contra-embalse, no caso da alternativa com 
contra-embalse equipado, haverá ainda a considerar cumulativamente os impactes 
decorrentes da escavação do canal de alimentação. 
 
Conforme foi referido anteriormente a movimentação de terras é responsável pela 
introdução e ressuspensão de quantidades significativas de sedimentos e nutrientes nos 
meios hídricos. A ressuspensão de sedimentos induzirá um aumento da turvação da 
água que diminuirá a penetração da luz com a consequente redução da actividade 
fotossintética.  
 
A degradação da fracção da matéria orgânica associada aos sedimentos ressuspensos 
provocará diminuição do pH, bem como um incremento dos processos de oxidação, 
elevando os valores de CQO e CBO, podendo mesmo originar, pontualmente situações 
de anóxia. Devido ao efeito tóxico da conjugação deste conjunto de factores, podem 
ocorrer situações de mortalidades elevadas das comunidades bióticas existentes, 
nomeadamente a piscícola. 
 
Os impactes induzidos por este tipo de operações apesar de temporários e reversíveis 
são muito significativos e extensivos devido à previsível afectação da qualidade da água 
fazendo-se sentir até à albufeira da Valeira, após a confluência do rio Sabor com o rio 
Douro.  
 
A regularização artificial do leito do rio, necessária à manutenção da morfometria do 
canal de alimentação irá diminuir significativamente a sua capacidade depuradora até 
que se restabeleça o equilíbrio, pelo que se recomenda a manutenção da ligação directa 
entre o troço do rio Sabor a jusante do Contra-embalse e o rio Douro/Albufeira da Valeira, 
durante as operações de escavação e dragagem do leito. 
 
Na fase de construção a opção pelo equipamento do contra-embalse, com grupos 
reversíveis é claramente aquela que impactes mais significativos induzirá na qualidade da 
água. 
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Ø Fase de Exploração 

 
No que se refere às alternativas de nível de equipamento do contra-embalse, a afectação 
da qualidade da água devido ao turbinamento e à bombagem a jusante do contra-
embalse está directamente dependente da qualidade dos caudais bombados e/ou 
turbinados e do regime de funcionamento do sistema. Nomeadamente, no caso do 
contra-embalse equipado, o arranque em simultâneo ou com desfasamento temporal dos 
grupos de bombagem e turbinamento do Escalão Principal e do Contra-embalse. 
 
A variação do nível da água imposta pelo regime de funcionamento hidráulico da 
operação em turbinamento e bombagem pode ser responsável pelas alterações físico-
químicas da massa de água do reservatório do contra-embalse, devido à ressuspensão e 
redistribuição do leito de sedimentos, à lixiviação de matéria solúvel dos sedimentos das 
margens e à alteração dos padrões de circulação. 
 
Independentemente da localização do Escalão Principal prevêem-se velocidades de 
variação dos níveis da água superiores para a alternativa do Contra-embalse não 
equipado (subida dos níveis de água a uma velocidade aproximada de 0,2 ou 0,5 m/h, 
consoante seja, respectivamente, a localização do Escalão Principal a montante ou a 
jusante).  
 
Se não houver turbinamento/bombagem no contra-embalse os caudais acumular-se-ão 
na respectiva albufeira, induzindo velocidades de variação superiores (em cerca de 
quatro vezes). 
 
No troço a jusante do contra-embalse, a regularização artificial do leito do rio criará 
maiores secções de escoamento e permitirá a redução para idênticos caudais turbinados 
da velocidade média do escoamento. 
 
Para igual caudal escoado (variação de caudal simulado entre 0 e 500 m3/s), as 
velocidades médias do escoamento correspondentes à solução do contra-embalse 
equipado são inferiores às velocidades médias correspondentes à solução em que se 
considera o leito do rio com a actual configuração, apesar dessa diferença não ser 
significativa.  
 
As velocidades médias do escoamento, correspondentes à solução com canal variam 
entre 0 e 1,2 m/s sendo de 0 a 1,5 m/s para o leito do rio com a configuração actual. 
 
Para qualquer uma das alternativas em análise deverá proceder-se à consolidação das 
margens do canal de alimentação ao contra-embalse, a ser realizada o mais cedo 
possível. 
 
A artificialização do leito do rio no troço a jusante do contra-embalse implicará a 
afectação da qualidade da água na praia fluvial da Foz do Sabor, quer devido às 
velocidades criadas pelo novo regime de escoamento, provocando o arraste e a 
ressuspensão de sedimentos e levando ao aumento da turbidez, quer ao eventual 
recurso a operações de dragagem necessárias à manutenção do canal de alimentação. 
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As afluências ao canal de alimentação dos grupos de bombagem provêm essencialmente 
do troço final do rio Sabor e da albufeira da Valeira. A afectação da qualidade da água 
aquando do início da exploração em bombagem está directamente dependente da 
qualidade do caudal bombado.  
 
Considerando a possibilidade de exploração da albufeira da Valeira em regime de 
bombagem até à cota mínima de exploração (103,5 metros) a solução do contra-embalse 
equipado, a funcionar com grupos reversíveis, implicará a transferência de caudais da 
albufeira da Valeira para montante. 
 
No início da exploração haverá que ter em consideração uma provável diminuição da 
qualidade da água na albufeira da Valeira devido às operações de dragagem do canal de 
alimentação, as quais poderão ter contribuído para a aceleração do processo de 
eutrofização. 
 
No estudo da LABELEC sobre a qualidade da água nas albufeiras das barragens 
exploradas pelo Grupo EDP, a albufeira da Valeira está classificada como hipertrófica, no 
que diz respeito ao nível trófico e moderada a poluída, no que se refere à classificação 
bacteriológica.  
 
A manter-se o actual nível de qualidade da água na albufeira da Valeira os caudais 
bombados para montante apresentaram uma qualidade inferior, quer ao nível trófico quer 
ao nível bacteriológico. 
 
Por outro lado, a bombagem, induzirá um campo de correntes no hipolimnion que poderá 
estar associado a uma água mais arejada e, por vezes, mais quente; constituindo desta 
forma uma medida para o arejamento da massa de água e contribuindo para a 
diminuição do risco de deterioração da mesma. 
 
Na fase de exploração, o contra-emblase equipado constitui a alternativa pouco mais 
favorável. 
 
 
 
7.4.3 NPA do Escalão Principal 

No que se refere à fase de construção, as soluções que preconizam as cotas mais baixas 
para o NPA (230 e 240) são, respectivamente, mais favorável e medianamente mais 
favorável do que a solução com NPA à cota 250, devido às diferentes áreas de 
desmatação. 
 
Na fase de exploração a variação de cotas do NPA da albufeira do Escalão Principal não 
constitui critério diferenciador para a análise de alternativas. 
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7.4.4 Tipo de Barragem 

As alternativas em estudo para o Escalão Principal, consideram três configurações 
associadas ao tipo de barragem: 
 

- Barragem de Aterro, de enrocamentos compactados, com circuito hidráulico 
inserido na margem direita, central em poço a jusante e descarregadores em 
canal localizado na margem esquerda; 

 
- Barragem de Tipo Abóbada de dupla curvatura, de betão convencional, com 

circuito hidráulico inserido na margem direita, central em poço a jusante e 
descarregadores em canal localizado na margem esquerda; 

 
- Barragem Gravidade Mista de betão compactado por cilindro e betão 

convencional (BCC), com central situada num vazamento da barragem e o 
descarregador sobre esta. 

 
 
 
Ø Fase de Construção 

 
Os impactes na qualidade da água induzidos pela construção de qualquer um dos tipos 
de barragem propostos são muito semelhantes e encontram-se essencialmente 
associados à redução do caudal imposto pela obra e à dimensão da movimentação de 
terras e extracção de materiais de construção. 
 
Qualquer que seja o esquema de aproveitamento a ser adoptado, o caudal será restituído 
satisfatoriamente através de uma derivação provisória constituída por uma galeria e por 
ensecadeiras de protecção a montante e a jusante das obras a realizar no leito do rio.  
 
A incorporação dos orgãos hidráulicos nas barragens, evitando grandes cortes  das 
encostas, é uma vantagem significativa das soluções em arco e em BCC. 
 
No que se refere à movimentação de terras a realizar no leito do rio e aos volumes de 
materiais necessários à obra, das três alternativas em estudo destaca-se, a alternativa da 
construção da barragem em enrocamento, como a mais desfavorável, uma vez que 
implicará maiores volumes de escavação e maior movimentação de materiais na frente 
da obra, induzindo impactes de maior magnitude ao nível da turbidez e arraste de 
sedimentos para jusante do Escalão Principal (Ver Quadro IV.2.44).  
 
As soluções em betão requerem menores movimentações de terras, sendo a solução em 
BCC a alternativa medianamente mais favorável.  
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Quadro IV. 2. 44 – Volumes Movimentados por Alternativa de Tipo de Barragem (ton) 

 

 BCC Enrocamento Abóbada 

 
Volume de Escavação 447 000 1 030 200 596 100 

Volume de Betão 1 239 130 127 533 1 118 340 

Volume de Enrocamento - 4 591 376 - 

Aço em Armaduras  4 843 10 010 5 130 

Inerte a Explorar 3 111 550 290 775 2 806 855 

 
 
 
 
Ø Fase de Exploração 

 
Na fase de exploração e para condições de extrema afluência, nomeadamente em 
situações de cheia ocorrerá o arraste de material das margens devido às variações 
bruscas de caudal e à variação do nível da água.  
 
Enquanto que nas soluções de tipo Abóbada e BCC o descarregador de cheias é 
constituído respectivamente por uma lâmina livre e uma lâmina aderente sobre a 
barragem, na solução de enrocamento o descarregador de cheias é constituído por um 
canal a céu aberto, localizado na margem esquerda.  
 
A restituição e dissipação de energia é feita por queda livre na solução com barragem do 
tipo Abóbada e salto de “ski” nos outros casos. A dissipação é feita no ar, através da 
dispersão dos jactos, na água, criando colchões amortecedores e por impacto, 
construindo tapetes de betão a jusante dos descarregadores. 
 
Em qualquer uma das soluções a afectação da qualidade da água a jusante será muito 
significativa, pelo que deverá ser tido em consideração a estabilização e o reforço das 
margens nas zonas de restituição dos descarregadores. 
 
A opção por este tipo de infraestrutura deverá ter em consideração a estabilização e 
reforço das margens do descarregador. 
 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 448

 
 
7.5 Medidas de Minimização 

A adopção do seguinte conjunto de medidas, durante as fases de construção, 
enchimento e exploração permitirá evitar ou minimizar, no caso dos impactes 
irreversíveis, a afectação da qualidade da água: 
 
 
Ø Fase de Construção 

 
- O planeamento e a realização dos trabalhos deverão ser conduzidos de forma a 

reduzir ao mínimo o período de tempo em que ocorram movimentações de 
terras e operações de dragagem; 
 

- Dever-se-á proceder à instalação de um sistema adequado de tratamento das 
águas residuais no estaleiro ou à recolha das águas residuais com tratamento a 
efectuar à posteriori; 
 

- Dever-se-á proceder à drenagem das áreas de estacionamento da maquinaria 
afecta às obras para caixas de separação de óleos ou, em alternativa, 
condução para o sistema de tratamento das águas residuais do estaleiro, bem 
como a recolha adequada dos óleos usados nos veículos e máquinas utilizados 
nos trabalhos; 
 

- Manutenção da ligação directa entre o troço do rio Sabor, a jusante do local de 
intervenção do canal de alimentação ao contra-embalse, e a Albufeira da 
Valeira, durante as operações de escavação e dragagem do leito, o que 
permitirá o restabelecimento mais rápido do equilíbrio do ecossistema; 
 

- Consolidação das margens do canal de alimentação ao contra-embalse, a ser 
realizada o mais cedo possível; 
 

- No sentido de prevenir a degradação da qualidade da água da albufeira devido 
à aceleração do processo de eutrofização deverá proceder-se à desmatação e 
limpeza prévia da área a inundar através do corte ou arranque de árvores e 
arbustos e nunca por queima. A remoção dos produtos resultantes da 
desarborização e desmatação deve ser efectuada para locais protegidos das 
cheias e situados fora dos limites das albufeiras a serem criadas. 
 

- Numa perspectiva de controlo e diminuição das afluências têm vindo a ser 
adoptadas soluções que optam pela construção de pequenos açudes ou 
albufeiras no troço final dos tributários, as quais são normalmente obras que 
ficam submersas e que constituem zonas privilegiadas de deposição e retenção 
de parte significativa dos sedimentos. Associada aos sedimentos encontra-se 
uma quantidade importante de fósforo, que no caso dos tributários do rio Sabor 
assume especial significado devido ao regime torrencial e ao facto de na maior 
parte dos casos este elemento constituir nutriente limitante. Esta solução exige 
naturalmente uma remoção periódica dos sedimentos retidos, sendo dado 
adequado destino final.  
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Ø Fase de Enchimento  

 
- O primeiro enchimento da albufeira poderá tornar-se um processo moroso, pelo 

que haverá que garantir, sempre, um certo caudal para jusante (caudal 
ecológico), e em caso de necessidade proceder a uma nova desmatação. 

 
 
 
Ø Fase de Exploração  

 
- Verificando-se o estado de eutrofização da água poder-se-á proceder ao 

arejamento artificial do hipolimnion através da injecção de ar em profundidade 
e/ou à agitação artificial da massa de água em conjunto com remoção 
mecânica das microalgas, prevenindo-se deste modo a aceleração do 
processo. 
 

- As tomadas de água deverão estar instaladas de tal modo que permitam 
assegurar uma qualidade adequada da água descarregada para jusante. 
 

- A sua localização deverá evitar a criação de correntes de fundo, que tendem a 
provocar a ressuspensão de sedimentos ricos em nutrientes, ou em matéria 
orgânica parcialmente decomposta. Do mesmo modo no período de 
estratificação estival, devem ser tomadas medidas preventivas adequadas que 
evitem a descarga para jusante de águas em condições de anóxia. 
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8. PATRIMÓNIO 

Neste ponto apresenta-se uma síntese da avaliação de impactes no património cultural 
efectuada no EIA do AHBS. 
 
 
 
 
8.1 Metodologia 

No sentido de avaliar o impacte sofrido pelos diversos sítios e valores patrimoniais, foi 
adoptada uma escala de 0 a 5 para classificar a tipologia de impactes verificáveis: 
 

0 -  O sítio não é afectado directa ou indirectamente pela construção prevista; 
 
1 -  O sítio situa-se acima da cota máxima de enchimento da albufeira, podendo no 

entanto vir a ser indirectamente afectado no seu enquadramento paisagístico e 
pela eventual alteração das condições ambientais; 

 
2 -  O sítio situa-se acima da cota máxima de enchimento da albufeira, podendo no 

entanto ser directamente afectado pela proximidade em relação às áreas de 
construção; 

 
3 -  A construção do empreendimento provocará a submersão do sítio, sendo provável 

a sua preservação submersa; 
 
4 -  A construção do empreendimento provocará a submersão do sítio podendo 

danificá-lo ou  provocar a sua parcial destruição; 
 
5 -  A construção do empreendimento provocará a destruição total do sítio, seja pelo 

facto deste se situar numa área submetida a constantes imersões e emersões, ou 
pelo facto de se tratar de estruturas frágeis ou ainda porque as obras de 
construção previstas implicarão a sua destruição. 

 
Esta escala foi transformada numa escala de 1 a 3 para avaliação dos impactes globais 
do AHBS sobre o Património Cultural, de forma consistente com as restantes 
componentes de análise de impactes do respectivo EIA.  
 
Assim, avaliaram-se os impactes globais do projecto sobre o Património Cultural em 
termos de impactes reduzido (1), moderado (2) ou elevado (3). 
 
Para efeito de avaliação de impactes das alternativas do projecto, a escala acima 
indicada foi transformada numa outra escala consistente com a escala de impactes 
utilizada nas restantes componentes deste EIA, e que possui uma natureza relativa de 
interpretação dos impactes (opção indiferente, pouco mais favorável, medianamente mais 
favorável, mais favorável e muito mais favorável). 
 
No EIA AHBS incluiu-se um levantamento completo dos elementos do património 
identificados nos trabalhos de prospecção, com a respectiva classificação do valor 
patrimonial. 
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8.2 Avaliação do Impacte Global 

A construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor provocará 
essencialmente dois tipos de impacte sobre o património cultural: 
 

1 -  Os impactes relacionados com a fase de construção e que incidirão 
essencialmente na proximidade das áreas de construção dos paredões, em que 
se localizarão estaleiros, pedreiras, acessos e outras estruturas de apoio à 
construção; 

 
2 -  Os impactes provocados pelo enchimento e exploração do empreendimento e 

que afectarão a generalidade da área prevista para a albufeira. 
 
 
O enchimento da albufeira provocará a submersão de todos os sítios e edifícios de valor 
patrimonial situados abaixo da cota máxima prevista para o seu enchimento. Verifica-se 
portanto que todos estes sítios serão directamente afectados pela construção da 
barragem. 
 
No entanto, é possível diferenciar a intensidade do impacte negativo sobre os diversos 
sítios e edifícios. Tendo em consideração as suas características e a sua localização, o 
impacte pode ir da destruição total até à conservação submersa sem alterações 
significativas. 
 
Não são conhecidas com rigor as consequências da submersão prolongada de edifícios e 
sítios arqueológicos. No entanto, as expectativas, baseadas em experiências 
semelhantes já realizadas, são as de que o facto de os vestígios arqueológicos se 
encontrarem soterrados permita melhores condições para a sua preservação.  
 
Pelo contrário, a sua localização exposta perto das cotas máximas de enchimento, numa 
zona submetida a imersões e emersões frequentes, contribuirá para uma rápida 
deterioração dos vestígios arqueológicos. 
 
Para poder definir com rigor o tipo de impacte a que estarão sujeitos os sítios e edifícios 
depois de submersos será necessário conhecer dados sobre, nomeadamente, as 
diferentes pressões provocadas pela enorme massa de água sobre os sítios e imóveis, e 
que deverão variar com a profundidade a que se encontram situados; ou a eventual 
existência de fenómenos de arrastamento ou de deposição de sedimentos.  
 
Apesar destas dúvidas, considera-se que são factores que podem contribuir para uma 
rápida degradação do sítio ou do imóvel: 
 

• A localização próxima da cota máxima de enchimento da albufeira, podendo ser 
submetidos a alterações frequentes de imersão e emersão, pela variabilidade 
inter-níveis da albufeira; 
 

• A situação actual de degradação ou ruína do imóvel; 
 

• A localização na proximidade de áreas de construção ou de vias de acesso. 
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Em relação aos factores que podem evitar ou atenuar a degradação do sítio ou imóvel 
considera-se: 
 

• A localização em áreas que ficarão sempre submersas e portanto em que se 
prevê poucas movimentações da massa líquida; 

 
• Tratando-se de um sítio arqueológico, se os vestígios estiveram enterrados, 

poderão, em situação normal, preservar-se in situ sem alterações significativas. 
 
Os principais impactes no Património, com  importância elevada (3), são provocados pela 
instalação de estaleiros e pelas acções de escavação e aterros, na fase de construção, e 
pela submersão pelas albufeiras criadas, na fase de enchimento e de exploração. 
 
Face aos dados recolhidos parece evidente que a construção do empreendimento 
provocará um significativo impacte negativo sobre o Património Arqueológico, Histórico e 
Etnográfico existente na bacia hidrográfica do Baixo Sabor.  
 
Como elementos mais significativos que ficarão submersos, para qualquer alternativa, 
salientam-se os abrigos com arte rupestre pintada e gravada, os habitats romanizados, o 
povoado fortificado do Castelinho, o Santuário de Santo Antão da Barca, as pontes da 
Portela e de Remondes e os moinhos hidráulicos do vale do Sabor. 
 
Como elemento de impacte positivo sobre o património da região deverá ser referida a 
possibilidade deste património poder vir a ser detectado, inventariado e estudado, 
conforme já decorre do presente trabalho. Trata-se efectivamente de uma região sobre a 
qual não abundam os estudos de carácter arqueológico, histórico ou etnográfico, pelo 
que a construção deste empreendimento poderá permitir um conhecimento mais 
aprofundado sobre o passado desta zona. 
 
Refira-se ainda que parte significativa do património local que foi objecto deste inventário, 
se encontra em adiantado estado de degradação, nomeadamente o património 
etnográfico, sobretudo pelo progressivo abandono de quintas e povoados e pela extinção 
de técnicas e ofícios tradicionais, pelo que a existência deste projecto irá permitir recolher 
e estudar sítios e imóveis, mas também usos, tradições e saberes que de outra forma 
desapareceriam em pouco tempo sem qualquer tipo de registo. 
 
Considerando os factores acima descritos parece ser evidente que a construção da 
barragem do Baixo Sabor provocará um significativo impacte negativo sobre o Património 
Arqueológico, Edificado e Etnográfico. Este impacte negativo poderá ser atenuado se se 
considerarem os aspectos positivos acima referidos bem como pela implementação de 
medidas de minimização específicas para cada sítio ou imóvel no projecto da barragem. 
 
Deverá ser ainda tido em consideração que não se podem apenas considerar como 
valores patrimoniais a soma dos diversos sítios e edifícios mais intensamente ocupados 
ou construídos.  
 
Efectivamente toda a paisagem do Vale do Sabor se encontra fortemente antropizada, 
nomeadamente pela prolongada exploração agrícola, energética e mesmo mineira de que 
foi objecto ao longo dos séculos. Assim, a implementação deste empreendimento 
hidroeléctrico provocará, em definitivo, a modificação radical dessa mesma paisagem. 
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8.3 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
 
 

Quadro IV. 2. 45 – Impactes na Fase de Construção – Património Cultural 

 

 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros Local M (-2) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Escavações e aterros Local M (-1) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Acessos provisórios Local M (-1) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Tráfego de Pesados  Local M (-1) I (1) 

• Permanente 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem (Escalão 
Principal) e Estruturas 
Anexas 

Local M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem              
(Contra-embalse) e 
Estruturas Anexas 

Local M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Canal a Jusante do 
Contra-embalse Local M (-1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Restabelecimento de 
Comunicações Local M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Estaleiro Social e 
Presença de 
Trabalhadores 

Local M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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Quadro IV. 2. 46 – Impactes na Fase de Enchimento e Exploração – Património Cultural 

 
 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

Albufeiras Local M (-2) I (3) 

• Provável 
• Permanente 
• Longo prazo 
• Irreversível 

Regime de Descargas / 
Variação de Nível Local M (-2) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Longo prazo 
• Irreversível 

Novos acessos Local M (+1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Longo prazo 
• Irreversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
 
 
 
 
8.4 Avaliação de Alternativas 

A avaliação de alternativas efectuada no EIA do AHBS permitiu as seguintes conclusões, 
relativamente ao Património Cultural: 
 
 

- A alternativa de jusante para a localização do Escalão Principal apresenta-se 
como pouco mais favorável, fundamentalmente pela afectação de sítios – entre 
os quais o conjunto etno-arqueológico de Cilhades – na fase de construção da 
alternativa de montante; 
 
 

- A cota NPA 240 apresenta-se como mais favorável para a preservação do 
património arqueológico e etnográfico da região do que a cota NPA 250, porque 
evita a submersão de alguns sítios com valor patrimonial significativo; 
 
 

- É indiferente a opção por qualquer das alternativas em análise relativamente ao 
equipamento do contra-embalse e ao tipo de barragem. 
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8.5 Medidas de Minimização 

A submersão de sítios e imóveis poderá provocar, nalguns casos, a sua destruição a 
muito curto prazo. É o caso das manifestações de arte rupestre, especialmente as 
pintadas; dos moinhos hidráulicos e de outras construções rurais que existem no vale; do 
Santuário de Santo Antão da Barca e das pontes da Portela e de Remondes. 
 
A sua destruição está relacionada com a acção directa das águas sobre as estruturas dos 
valores patrimoniais, pois os sítios arqueológicos cujos vestígios se encontrem 
enterrados poderão ser passíveis de preservação se não forem sujeitos a pressões e 
acções que provoquem o arrastamento dos sedimentos que os cobrem e que os poderão 
proteger do efeito directo das águas. De qualquer forma, a submersão destes sítios e 
edifícios provocará sempre a sua inacessibilidade por um período mais ou menos longo. 
 
Deste modo e no sentido de diminuir o impacte negativo do Aproveitamento sobre os 
sítios e edifícios já identificados, propõe-se a adopção de medidas de diversa índole, 
cujos objectivos são a preservação e o estudo de valores que, pela sua importância, o 
justifiquem. 
 
As medidas de minimização deverão preceder o início dos trabalhos de construção do 
aproveitamento. 
 
Os sítios detectados na área entre a localização de jusante e a de montante não 
apresentam valor patrimonial ou interesse científico significativo pelo que não se propõem 
medidas específicas, para além das que serão apontadas nas medidas gerais. 
 
 
 
8.5.1 Medidas Específicas para a Área a Afectar pela Barragem do Escalão 

Principal e respectiva Albufeira 

As obras necessárias à construção do escalão principal, bem como a albufeira a criar, 
poderão afectar directamente alguns dos imóveis de valor patrimonial e interesse 
científico significativos, pelo que se propõem as seguintes medidas de minimização: 
 

- Delimitação física dos principais sítios arqueológicos existentes e demarcação 
de áreas de protecção, no sentido da sua integral preservação (conjunto etno-
arqueológico de Cilhades (B 11 e B 12) e fortificação oitocentista do Outeiro do 
Pido (B 6); 
 

- Intervenção arqueológica no recinto fortificado oitocentista do Outeiro do Pido; 
 

- Localização alternativa da mancha de empréstimo que se prevê ser instalada 
na área de Cilhades, na margem direita do Sabor; 
 

- Estudo monográfico sobre  o conjunto rural da Azenha do Sabor (Quinta do Rio 
– Cardanha, A 32); 
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- Registo gráfico e fotográfico de exemplares de arqueologia rural, directamente 
afectados pela implantação de estruturas de apoio à construção da barragem, 
nomeadamente: Fonte de Vale Joanas (A62) e Tapadinho de Vale Joanas (A 
63); 
 

- Caracterização rigorosa das áreas em que se detectaram concentrações de 
materiais cerâmicos, na zona do estaleiro industrial; 
 

- Trasladação de sítios - trasladação de vestígios e edifícios, nos casos em que o 
valor patrimonial, científico ou simbólico o justifiquem (Santuário de Santo 
Antão da Barca - B 59, Gravura rupestre paleolítica da Ribeira da Sardinha -  
B 17); 
 

- Recuperação/Reconstituição de Sítios (um moinho de vale e um moinho de 
montanha); 
 

- Preservação in situ, pelo que deverão ser efectuados os estudos e 
consequentes consolidações necessários (Ponte de Remondes - D 5); 
 

- Constituição de unidades museológicas nas povoações vizinhas do Vale, tendo 
por tema geral a ocupação humana no Vale do Baixo Sabor; 
 

- Publicação e divulgação dos resultados das concretizações museológicas. 
 
 
 
 
8.5.2 Medidas Específicas para a Área a Afectar pela Barragem do Contra-

embalse e respectiva Albufeira 

A prospecção arqueológica efectuada na área do contra-embalse (albufeira e áreas de 
apoio à construção da barragem) permitiu detectar 10 sítios arqueológicos ou de 
interesse etnográfico.  
 
Salientam-se, atendendo ao valor patrimonial e científico dos imóveis, a Ponte da Portela 
na área da albufeira e os habitats romanizados da Quinta da Alfarela e do Olival da 
Quinta da Alfarela, na área prevista para a instalação dos estaleiros. 
 
Por outro lado, na proximidade imediata do contra-embalse situa-se o povoado medieval 
fortificado de Santa Cruz da Vilariça, Monumento Nacional e imóvel de excepcional valor 
científico e patrimonial, que, no entanto, não será directamente afectado pela construção 
do contra-embalse. 
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Para as áreas de implantação das estruturas de apoio à construção da barragem do 
contra-embalse propõem-se as seguintes medidas: 
 

- Delimitação física do povoado de Santa Cruz da Vilariça (A 6) e da área 
envolvente, de modo a possibilitar a preservação integral da colina em que se 
encontra implantada.  
 
Os acessos à área de construção não deverão atravessar este espaço de 
protecção. Reposição da situação morfológica e/ou da cobertura vegetal da 
pequena colina a sul do Povoado de Santa Cruz da Vilariça, onde se  
prevê a instalação do estaleiro industrial e acessos à zona de construção da 
barragem. 
 
 

- Delimitação física dos habitas romanizados identificados (Olival da Quinta  
da Alfarela - A 46 e Quinta da Alfarela -A 47), no sentido da sua  
integral preservação, optando-se por nessa área não se instalar o estaleiro 
industrial.  
 
 

- Delimitação física das rochas com gravações (Bico da Ribeira/Gravuras I -  
A 48, Bico da Ribeira/Gravuras II - A 49, Quinta do Feiticeiro/Laje de Xisto -  
A 50, Quinta do Feiticeiro/Gravuras II - A 51, Quinta do Feiticeiro/Gravuras I -  
A 52), situadas na área alternativa de expansão do estaleiro industrial, por 
forma a permitir a sua preservação.  
 
 

- Análise da viabilidade técnica da preservação in situ (Ponte da Portela - A 8). 
 
 
 
8.5.3 Medidas de Carácter Geral 

Entendidas como todas as iniciativas tendentes a aumentar o conhecimento sobre o 
património arqueológico, histórico e etnográfico da área em estudo, tendo como tema 
base: Caracterização da ocupação humana no Vale do Baixo Sabor ao longo dos tempos 
e as transformações introduzidas por essa ocupação no território em estudo.  
 
Dentro desta temática geral dever-se-ão desenvolver estudos de carácter monográfico, 
tendo como base aspectos cronológicos, geográficos ou temáticos que deverão ser 
abordados numa perspectiva de enquadramento regional. Com base nos dados 
recolhidos no EIA do AHBS, os trabalhos em concreto deverão englobar as seguintes 
actividades: 
 

-  Levantamento de todas as gravações e pinturas rupestres, inventariadas neste 
trabalho, através de adequados métodos de registo; 

 
-  Estudo da ocupação da Pré-História Recente, partindo das manifestações de 

arte rupestre existentes no Vale e dos povoados de altura conhecidos nas 
proximidades; 
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-  Estudo da ocupação romana no Vale do Baixo Sabor, enquadrada no contexto 

da ocupação romana na região e incluindo escavações arqueológicas nos 
diversos habitats romanizados detectados, por forma a obter uma correcta 
caracterização cronológica e tipológica; 

 
-  Intervenção específica no conjunto Cilhades/Castelinho, tendo como objectivo o 

estudo da ocupação prolongada deste local; 
 
-  Estudo de carácter etnográfico sobre a arquitectura tradicional e as actividades 

desenvolvidas especificamente no Vale - agricultura, pastorícia, moagem, 
mineração, barqueiros - e na área envolvente e povoações próximas - 
actividades artesanais específicas da região; 

 
- Investigação arqueológica nos 9 terraços fluviais quaternários identificados no 

EIA do AHBS, tendo como objectivo a detecção de eventuais presenças pré-
históricas; 

 
-  Publicação e divulgação dos resultados das investigações científicas. 
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9. PAISAGEM 

Neste ponto apresenta-se uma síntese da avaliação de impactes na paisagem, efectuada 
no EIA do AHBS. 
 
 
 
 
9.1 Metodologia 

Numa primeira abordagem a previsão, determinação e avaliação dos impactes sobre a 
estrutura e características da actual paisagem foi efectuada tendo em consideração as 
acções que originarão impactes comuns qualquer que venha a ser a solução adoptada. 
Designou-se por avaliação global de impactes. 
 
Posteriormente analisaram-se os impactes específicos para cada um dos grupos de 
alternativas previstas para o Empreendimento. 
 
A análise de impactes global e por grupos de alternativas é precedida de uma 
caracterização da evolução sem projecto, como referencial de avaliação. 
 
 
 
 
9.2 Evolução da Paisagem sem projecto 

Sendo a paisagem, em termos visuais, a imagem resultante da acção humana sobre um 
determinado território, torna-se evidente que, caso não seja efectuado o Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor, a evolução da paisagem do Vale do Sabor, na área em 
análise, se encontra estreitamente relacionada com as mudanças que em termos 
agrícolas se processarem na zona. 
 
No contexto actual e considerando as características biofísicas da área, o tipo de 
ocupação actual do solo, a estrutura fundiária e o povoamento, é previsível a seguinte 
evolução: 
 
 

- Reconversão da vinha nas três quintas integradas na Região Demarcada do 
Douro (Quintas da Portela, do Travelo e das Laranjeiras); 

 
 
- Intensificação cultural nas zonas de várzea de maior dimensão existentes nas 

margens do rio Sabor, nomeadamente na zona de confluência das ribeiras de 
Zacarias e do Medal (Quintas de S. Gonçalo, Branca, dos Crestelos e dos 
Barrais); 
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- Manutenção e/ou intensificação das zonas de olival e de amendoal nas zonas 

sob a influência das povoações (Larinho, Felgar, Souto da Velha, Parada, 
Sendim da Ribeira), onde a exploração agrícola funciona como um 
complemento para a economia familiar; 

 
 
- Abandono das zonas de olival e de amendoal com substituição progressiva por 

matos que poderão em algumas situações evoluir para matas, como por 
exemplo nas zonas mais declivosas e também nas mais afastadas da periferia 
dos aglomerados populacionais. Pontualmente e à imagem de alguns casos já 
existentes, poderá verificar-se a reconversão dessas zonas em povoamentos 
florestais. 

 
 
Em termos paisagísticos será pois provável que se verifique uma evolução para um uso 
mais sustentável do vale do Sabor, com intensificação cultural das zonas de maior 
aptidão agrícola, com a manutenção dos usos actualmente dominantes - olival e 
amendoal - nas zonas mais próximas das povoações e nas encostas de menor declive e 
um avanço dos matos nas zonas de olival e amendoal onde as condições topográficas 
tornam mais difícil a acessibilidade e a exploração económica e onde, pela marginalidade 
destas áreas mais remotas, a influência humana também é consequentemente mais 
fraca. 
 
 
 
 
9.3 Identificação e Descrição dos Impactes na Paisagem 

Os impactes paisagísticos resultantes da construção e exploração do Empreendimento 
do Baixo Sabor integram-se fundamentalmente nos seguintes grupos: 
 

- Introdução de elementos estranhos na paisagem; 
 
- Desaparecimento e/ou modificação de algumas das características 

paisagísticas da área.  
 
 
Se os impactes incluídos no primeiro item têm mais frequentemente sinal negativo, já os 
que integram o segundo grupo poderão, por vezes, apresentar-se de sinal positivo, 
nomeadamente aqueles que resultam de modificações nas características paisagísticas 
que concorram para a criação de melhores oportunidades de uso recreativo da área. 
 
Como impactes comuns a qualquer das alternativas que venha a ser adoptada, e que, 
por não terem uma localização pontual, se fazem sentir sobre uma superfície mais ou 
menos extensa, há que destacar os seguintes: 
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Ø Desmatação 

 
Esta acção, que se estenderá a toda a área a alagar e terá lugar durante a fase de 
construção, antes do início do enchimento da albufeira (Contra-embalse e Escalão 
Principal), constituirá um importante impacte visual.  
 
Este impacte, de carácter temporário e restringido à fase de construção, ao alterar 
bruscamente o uso actual do solo, modificará significativamente o valor intrínseco da 
paisagem. Importa também acrescentar que, devido às características orográficas da 
paisagem em questão e ao clima da região, esta acção poderá concorrer para acentuar 
os fenómenos de erosão hídrica, que serão tanto mais gravosos, quanto mais tempo 
mediar entre a desmatagem e o enchimento da albufeira. 
 
 
Ø Destruição da galeria ripícola 

 
A destruição da vegetação arbórea e arbustiva que integra a galeria ripícola, corredor de 
grande interesse visual e ecológico, bem definido em alguns troços da zona a submergir, 
embora esteja em parte contemplada na desmatação, foi considerada isoladamente por 
constituir um impacte paisagístico e ecológico bastante significativo. 
 
Por se saber que estes ecossistemas de transição entre o meio terrestre e aquático lótico 
são zonas de grande riqueza e diversidade ecológica e de valor paisagístico, e que, 
devido à variação do nível das águas em qualquer albufeira ligada à produção de 
energia, não é possível recriar nas novas margens este tipo de ecossistema, a 
construção do Empreendimento do Sabor provocará, nas linhas de água compreendidas 
entre o paredão do Contra-embalse e a zona mais a montante do Escalão Principal 
(aproximadamente entre os 58,5 e 60 km no rio Sabor, os 10,8 e 11 km na ribeira de 
Zacarias e os 7 e 7,3 km na ribeira do Medal, respectivamente para o NPA à cota 245 ou 
250 metros), não só a sua destruição como também uma descontinuidade neste corredor 
ecológico. 
 
 
Ø Aparecimento de uma cintura sem vegetação 

 
Um dos impactes paisagísticos que sobressai com mais evidência em qualquer albufeira 
onde se verifique variação dos níveis de água ao longo do ano, é o aparecimento de uma 
coroa, envolvendo todo o perímetro do plano de água que corresponde fisicamente à 
zona inter-níveis, caracterizada pela ausência total de vegetação.  
 
Este impacte, que se fará sentir durante o período de exploração em toda a  
área inundada, será de maior magnitude nas margens mais vistas e nas de menor 
inclinação. 
 
Embora se desconheça ainda o regime de oscilação das águas nas albufeiras previstas, 
esta franja contínua de terreno desprovido de vegetação, originará um forte contraste 
visual com os espaços circundantes não permitindo uma agradável e correcta integração 
paisagística entre o plano de água e a área envolvente. 
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Ø Alteração na leitura do relevo 

 
O enchimento da albufeira, e o consequente aparecimento de um plano de água, 
relativamente parado, a uma cota bastante superior à do actual leito da linha de água, irá 
provocar uma alteração na leitura do relevo natural, uma vez que o encaixe característico 
do vale ficará bastante reduzido devido à submersão de parte significativa das encostas. 
A criação de uma superfície de água muito mais larga introduzirá alterações nas relações 
visuais inter-margens, estabelecendo um contínuo visual mais amplo. 
 
Embora a nova toalha de água estabeleça um contínuo visual de maior extensão, entre 
as duas margens, esta relação visual será muito mais monótona do que a actual, pois ao 
nível do leito do rio e encostas próximas, haverá uma perda importante de características 
de elevado valor visual, ecológico e paisagístico nomeadamente, o contraste entre zonas 
de água mais calma e outras com correntes rápidas, a ausência de vegetação ribeirinha, 
ínsuas e mouchões e o desaparecimento de afloramentos rochosos (no leito e nas 
encostas) e de escarpas. 
 
 
 
9.4 Avaliação de Impactes 

Os principais impactes (com magnitude elevada e importância elevada) da fase de 
construção são provocados pelas seguintes acções: 
 

• desmatação  
• construção da barragem (escalão principal) e estruturas anexas; 
• construção da barragem (contra-embalse) e estruturas anexas. 

 
Ainda na fase de construção, mas com magnitude e importância médias, referem-se os 
impactes associados aos estaleiros, às pedreiras e escombreiras e às escavações e 
aterros. O rebaixamento do leito do rio (a jusante do contra-embalse) foi considerado 
como um impacte com magnitude elevada e importância média. 
 
Na fase de exploração, os principais impactes negativos (com magnitude média e 
importância elevada) são os seguintes: 
 

• barragem (escalão principal) e estruturas anexas; 
• barragem (contra-embalse) e estruturas anexas; 
• regime de descargas e variação de níveis. 

 
Como impactes positivos, com magnitude média e importância elevada, assinalam-se os 
seguintes usos: combate a incêndios e recreio. 
 
 
 
9.5 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a avaliação global de impactes para a fase de 
construção e para as fases de enchimento e exploração. 
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Quadro IV. 2. 47 – Impactes na Fase de Construção – Paisagem 
 

 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros Local e envolvente M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Pedreiras e 
Escombreiras Local e envolvente M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Escavações e aterros  Local e envolvente M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desmatação Local e envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Desvio do Leito do Rio Local e envolvente M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Acessos Provisórios  Local e envolvente M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Tráfego de Pesados  Local e envolvente M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Circuitos Hidráulicos  Local M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem               
(Escalão Principal) e 
Estruturas Anexas 

Local e envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem               
(Contra-embalse) e 
Estruturas Anexas 

Local e envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Rebaixamento do Leito 
do Rio Local M (-3) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Restabelecimento de 
Comunicações Local e envolvente M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Estaleiro Social e 
Presença de 
Trabalhadores 

Local e envolvente M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância
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Quadro IV. 2. 48 – Impactes na Fase de Enchimento e Exploração – Paisagem 

 
 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Navegação  Local M (+2) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Combate a incêndios  Regional M (+2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Pesca Local M (+2) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Recreio Envolvente M (+2) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem            
(Escalão Principal) e 
Estruturas Anexas 

Local e 
envolvente M (-2) I (3) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem             
(Contra-embalse) e 
Estruturas Anexas 

Local e 
envolvente M (-2) I (3) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Albufeiras 
Local e 

envolvente M (-2) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Regime de Descargas / 
Variação de Nível 

Local e 
envolvente M (-2) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Novos acessos 
Local e 

envolvente M (-1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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9.6 Análise de Alternativas 

A analise por grupos de alternativas permitiu as seguintes conclusões: 
 

• Relativamente ao Escalão Principal, desde que sejam aplicadas as medidas de 
minimização preconizadas para a zona dos estaleiros, a localização de montante 
é, sob o aspecto paisagista, mais vantajosa fundamentalmente, por duas razões 
principais: 

- O paredão localiza-se numa zona visualmente mais resguardada; 

- Verifica-se menor perda das características paisagísticas deste vale fundo 
e encaixado, já que a extensão alagada, a uma cota superior à do regolfo 
do contra - embalse, tem menor comprimento, e, simultaneamente, a zona 
do vale com maior visibilidade das vias principais fica numa maior 
extensão alagada até à cota 138 m, com pouca interferência, em termos 
de relevo, na imagem actual do vale. 

 
• No que se reporta ao abaixamento da cota de NPA, verifica-se que: 

- Em termos de leitura das características paisagísticas do vale, diferenças 
de cota da ordem de 10 a 20 metros são pouco significativas em relação à 
dimensão das encostas;  

- Um abaixamento de cota desta ordem, por exemplo, não tem significado 
em termos de diminuição dos impactes resultantes da submersão de 
conjuntos e/ou elementos de valor arquitectónico e paisagístico nem de 
locais de utilização lúdica. 

 
• As únicas situações em que se verifica alguma vantagem são: 

- A que corresponde ao troço mais a montante do rio Sabor “Troço 7”. Nesta 
zona a descida do NPA evita o alagamento de parte das E.N. 216 e 217 e 
deixa fora da albufeira cerca de 5 km do rio Sabor; 

- O troço montante das ribeiras de Zacarias, Medal, Calvário e do rio Azibo 
que será alagado em menos 1 a 2 km; 

- A área a desmatar é significativamente menor; 

- A área envolvente ao aglomerado habitacional de Santo André uma  
vez que o plano de água ficará ligeiramente mais afastado das 
construções. 

 
• Relativamente ao regime de variação da água na Albufeira entre o Nível de Pleno 

Armazenamento e o Nível Mínimo, não parece, tendo por base os elementos 
disponíveis, verificar-se qualquer vantagem com o abaixamento de cota do NPA 
uma vez que: 

- A variação média do nível de água será, em qualquer das hipóteses de 
localização e de cota de NPA, sempre de 5 metros; 
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- A variação Mínima Normal é sempre superior em 2/3 metros nas soluções 

de NPA mais baixo; 

- Apenas quando a água na albufeira atinge a cota Mínima Extraordinária, 
se verifica vantagem nas soluções de NPA mais baixo (variações de 38 m 
na Solução de Montante - NPA 250 e Solução de Jusante - NPA 245 e 
variações de 28 e 28,5 metros, respectivamente para a Solução de 
Montante - NPA 234 e Solução de Jusante - NPA 230). Dado que este 
valor ocorrerá somente esporadicamente, o abaixamento de cota do NPA 
não trará, em termos paisagísticos vantagem significativa. 

 
• No que se refere ao contra-embalse, a diferença fundamental entre as duas  

alternativas resume-se “grosso modo” à abertura de um canal desde a barragem 
até à foz do Sabor.  
 
Se a abertura do canal e o regime de variação da água neste troço não afectar a 
vegetação e a imagem da parte final do rio, em termos paisagísticos, as soluções 
parecem ser equivalentes. Se tal não se verificar, a solução de Contra-embalse 
não equipado será preferível. 

 
 
 
 
9.7 Medidas de Minimização 

Como principais medidas de minimização e compensação dos impactes negativos 
propõe-se o seguinte: 
 

• Selecção de um local alternativo, dentro da área de regolfo, para as manchas 
de depósito, cuja localização está actualmente prevista para uma zona de 
elevado potencial para utilização lúdica, de modo a possibilitar a sua 
preservação e utilização até à fase final de construção; 

 
• Os estaleiros e zona de expansão alternativa deverão ser localizados 

preferencialmente na margem direita do rio Sabor de modo a conseguir que 
estas infra-estruturas fiquem o máximo possível na zona do regolfo da futura 
albufeira, preservando-se dessa forma o relevo e a ocupação actual do solo, 
principais factores responsáveis pela imagem característica da paisagem do 
vale do Sabor que deverá manter-se nas áreas que ficarão fora do regolfo; 

 
• Que se preveja a possibilidade de variação mínima do nível das águas no 

regolfo do Contra-embalse, para permitir a reconstituição da galeria ripícola 
nesse troço da albufeira e também o aproveitamento de alguns locais a ser 
equipados para apoio a actividades lúdicas (banhos, pesca, merendas, etc.), 
compensando dessa forma o desaparecimento daqueles actualmente 
existentes; 

 
• Reconstituição da galeria ripícola na zona marginal do regolfo do contra-

embalse; 
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• Reconstituição e/ou recuperação de galerias ripícolas ao longo das linhas de 

água tributárias do Sabor, para montante da área de regolfo, de modo a 
compensar a mata ribeirinha que ficará submersa; 

 
• Estudo de localização de açudes nas principais ribeiras sob influência do 

regolfo (Ribeiras do Calvário, Zacarias, Medal e Azibo), em sítios de fácil 
acesso, para criar planos de água permanentes, a cota relativamente 
constante, que permitam a implantação de vegetação ribeirinha e proporcionem 
o estabelecimento de locais agradáveis para a prática de actividades 
recreativas; 

 
• Elaboração de um plano de integração e recuperação paisagística da zona dos 

Estaleiros e Escombreiras, que defina, anteriormente à sua implantação, regras 
de ocupação e medidas cautelares com vista à preservação das principais 
características do relevo e da vegetação existente, minorando desse modo o 
impacte visual das infra-estruturas, evite fenómenos de erosão hídrica e, no 
final da obra, permita uma mais fácil recuperação da paisagem; 

 
• Elaboração de projectos de integração paisagística para os novos 

restabelecimentos, com participação do arquitecto paisagista desde a fase 
inicial de definição do traçado; 

 
• Estudo de um traçado alternativo do restabelecimento das EENN 216 e 217 no 

atravessamento da ribeira do Azibo de forma a afastar a futura via e ponte da 
Fraga da Miúva, escarpa de grande beleza que se localiza na zona terminal da 
ribeira do Azibo e que importa preservar. 

 
• Elaboração de projecto de integração paisagística para a zona da barragem e 

central. Caso se opte pela barragem em aterro, deverá ser prevista, desde o 
início do projecto, uma solução que permita e potencie a instalação de coberto 
vegetal, desde que compatível com o Regulamento de Segurança de 
Barragens em toda a face jusante do aterro; 

 
• Assumir, caso o contra-embalse venha a ser equipado, cuidados especiais para 

preservação da vegetação que constitui a galeria ripícola existente para jusante 
do local do açude. Esses cuidados, que deverão ter início com o projecto do 
rebaixamento do leito do rio de modo a que a alteração do perfil actual não 
interfira com a zona marginal, alargar-se-ão posteriormente para a fase de 
construção, de modo a que o movimento e trabalhos de maquinaria não atinja 
nem o sistema radicular nem a parte aérea das plantas. 

 
• Localização da zona de expansão alternativa dos estaleiros do contra-embalse 

na unidade de paisagem do “Vale do Sabor”, de modo a que os elementos de 
impacte negativo se concentrem sempre que possível na mesma bacia visual, 
libertando o vale da ribeira da Vilariça de intrusões visuais negativas. 

 
 





  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 471

 
 
10. SOCIOECONOMIA 

10.1 Metodologia 

No presente capítulo procede-se à identificação e avaliação de impactes 
socioeconómicos do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. 
 
Como já foi referido no capítulo referente à caracterização da situação actual, as 
avaliações respeitantes à economia agrária e ao turismo, duas sub-áreas da componente 
global usualmente designada de "Factores Socioeconómicos", devido à importância e 
especificidade de que se revestem no contexto do presente estudo, são apresentadas em 
capítulos autónomos, sendo aqui apenas referenciadas de forma limitada e quando tal se 
revela indispensável para a coerência da análise. 
 
 
 
10.1.1 Aspectos Metodológicos Gerais 

Como se referiu na parte introdutória do capítulo relativo à situação de referência 
adoptou-se a exploração de duas dimensões de análise, uma "vertical" e outra 
"horizontal", como estratégia geral de definição da área de influência do projecto em 
estudo, de caracterização da situação de referência, e identificação e avaliação de 
impactes. 
 
Na dimensão "vertical" definiram-se quatro escalas de análise traduzindo outros tantos 
níveis em que os efeitos do projecto se repercutem: nacional, regional, concelhio e local 
(freguesia/lugar).  
 
As escalas concelhia e local foram, necessariamente, objecto de análise e caracterização 
mais pormenorizada. 
 
Na dimensão "horizontal", definiu-se e explorou-se um conjunto de variáveis e 
indicadores, com o objectivo de obter um perfil socioeconómico, parcialmente válido para 
todas as escalas de análise, mas especificamente dirigido para as escalas concelhia e 
localizada, onde os efeitos do empreendimento se farão, fundamentalmente, sentir. 
 
Para esboçar esse perfil socioeconómico desenvolveu-se um conjunto de variáveis e 
indicadores, capazes de traduzir as principais dinâmicas sócio-demográficas (volume da 
população, estrutura etária, nível de instrução, indicadores sociais e outros); e 
socioeconómicas (emprego, actividade económica).  
 
De forma menos sistematizada, procurou-se, ainda, por um lado, dar conta das principais 
dinâmicas sócio-culturais presentes na área de influência do empreendimento (locais de 
peregrinação, culto e práticas associadas; espaços e práticas de lazer), e, por outro lado, 
das perspectivas e estratégias dos principais agentes e actores sociais locais. 
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Este último aspecto, apenas brevemente abordado no capítulo da caracterização da 
situação de referência, será, fundamentalmente, desenvolvido no presente capítulo de 
identificação e avaliação de impactes, uma vez que uma abordagem coerente não se 
compadece com a tradicional separação entre caracterização de uma situação de 
referência "pura", sem projecto, e uma identificação de impactes, em função da 
implementação do projecto.  
 
A nível social, e psico-social, os impactes fazem-se sentir ainda antes de o projecto ser 
implementado. Logo que entra no conhecimento público, um projecto, especialmente se 
é um projecto de grande alcance e envergadura, passa, desde logo, a exercer influência 
ao nível das expectativas e até das estratégias de agentes e actores sociais.  
 
Deste modo, a situação de referência inclui já, constitutivamente, elementos de impacte, 
pelo que a definição de expectativas, atitudes, e estratégias de acção dos principais 
agentes e actores sociais, na ausência de projecto, e em função do projecto, deverá 
desenvolver-se de forma unificada. 
 
A identificação e avaliação de impactes do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor, a desenvolver no presente capítulo, procurará, assim, partir da estrutura definida 
na caracterização da situação de referência. 
 
Ao nível da dimensão "horizontal", procurar-se-á identificar e avaliar as principais 
incidências do projecto nas dinâmicas sócio-demográficas, socioeconómicas, sócio-
culturais e nas atitudes e estratégias dos principais agentes e actores sociais. 
 
O cruzamento da dimensão "horizontal" com a dimensão "vertical" desenvolver-se-á, 
fundamentalmente, à escala local, onde os efeitos do projecto se fazem mais 
directamente sentir, e, seguidamente, em ordem de importância, à escala concelhia. Às 
escalas regional e nacional dar-se-á, sobretudo, importância aos efeitos do projecto que 
são aí, especificamente, perceptíveis, como é o caso, por exemplo, à escala regional, da 
regularização de caudais do rio Douro. 
 
Deste modo, ao nível da dimensão "vertical", efectuar-se-á um percurso inverso ao 
realizado na caracterização da situação de referência. Partir-se-á da identificação e 
avaliação de impactes à escala local, para, sucessivamente, ir contextualizando e 
relativizando os dados obtidos, a escalas mais abrangentes.  
 
 
 
10.1.2 Aspectos Metodológicos Específicos 

Ao nível dos aspectos metodológicos específicos de identificação e avaliação de 
impactes seguiram-se as orientações gerais comuns a todas as componentes do 
presente estudo de impacte ambiental. 
 
Como adiante será especificado, a identificação e avaliação de impactes é feita de modo 
global e por alternativas, sendo elaborada matriz de impactes resultando do cruzamento 
de um conjunto definido de acções geradoras de impacte com áreas onde essas acções 
produzem impactes relevantes. 
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Por outro lado, foram particularizadas as acções geradoras de impactes do 
empreendimento nas diversas fases do seu desenvolvimento: construção, enchimento e 
exploração. 
 
Na avaliação da fase de construção foram abordados aspectos relacionados com os 
processos e operações ligadas à construção, e a localização dos estaleiros, e seus 
efeitos nos usos actuais do solo, e na saúde e qualidade ambiental das populações da 
envolvente, efeitos directos e indirectos no emprego e economia locais, questões 
relacionadas com a localização e integração do estaleiro social, com processos de 
planeamento local, e efeitos sobre as acessibilidades. 
 
Na avaliação da fase de enchimento consideram-se os efeitos da ocupação física do 
espaço pelas barragens, respectivas instalações e, sobretudo, pelas albufeiras. Será 
considerada a afectação de usos actuais, na área que irá ser ocupada, nas suas 
diferentes tipologias: usos agro-florestais, lúdicos, culturais, habitacionais, 
acessibilidades. 
 
Na avaliação da fase de exploração consideram-se aspectos do funcionamento e 
exploração do empreendimento (variações de nível, velocidades de corrente), 
relacionados com as operações de bombagem e turbinamento, e seus efeitos nos usos 
actuais e futuros das margens e em contacto com a água, e, por outro lado, consideram-
se aspectos relacionados com as potencialidades geradas com a existência da futura 
reserva e espelho de água.  
 
A análise desenvolvida será relacionada, como se referiu, com a existência de várias 
alternativas de projecto. 
 
Finalmente, há a referir que se referenciou um conjunto de medidas tendentes à 
minimização ou compensação de impactes negativos e à maximização de impactes 
positivos. Para uma mais eficaz ilustração, as principais medidas foram sendo 
referenciadas à medida que os respectivos impactes eram identificados e avaliados, 
sendo porém, posteriormente, sistematizadas em sub-capítulo especificamente dedicado 
a medidas de minimização e recomendações.  
 
 
 
 
10.2 Identificação e Avaliação de Impactes ao Nível Local (freguesia/lugar) 

10.2.1 Fase de Construção 

A fase de construção constitui um momento de grande importância para um 
empreendimento com a dimensão do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, 
atendendo ao período de tempo pelo qual se prolongará. 
 
Segundo informação do dono da obra, estima-se que a fase de construção se prolongue 
por cinco anos e meio ou seis anos e meio, consoante o tipo de barragem que for 
adoptado, o que constitui um período de tempo significativo, durante o qual os impactes 
positivos e negativos, de carácter socioeconómico, se farão sentir sobre a área de 
influência. 
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Finalmente, haverá que ter em conta que os efeitos no emprego e economia local, 
resultantes da fase de construção, se repercutem no período pós-construção, uma vez 
que o estímulo induzido cessará com o fim dos trabalhos, tendendo a produzir efeitos 
contrários.  
 
A fase de construção implica, potencialmente, um conjunto de impactes com incidência 
social, em sentido lato, nomeadamente ao nível da saúde e qualidade de vida, mas cuja 
especificidade exige uma análise desenvolvida e especializada em capítulos próprios 
(qualidade da água, paisagem, património cultural), pelo que, aqui, apenas serão 
considerados de uma forma muito geral. 
 
No presente capítulo consideraremos, fundamentalmente, outros impactes com 
incidência social, cultural e económica, com um âmbito mais específico. Incidir-se-á, 
essencialmente, na análise de factores como o emprego e economia locais, e alguns 
aspectos sócios-culturais e institucionais mais relevantes. 
 
Como referência territorial para a localização dos impactes identificados, manter-se-ão as 
oito áreas definidas no capítulo respeitante à caracterização da situação actual. 
 
 
a)  Aspectos demográficos 
 
Um dos efeitos mais significativos da fase de construção de um empreendimento como o 
do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor prende-se com o fluxo e fixação de 
pessoas na área de influência da obra. 
 
A principal componente deste movimento é constituída pelo contingente de trabalhadores 
e técnicos necessários à operações de construção, gestão e fiscalização da obra.  
 
Segundo dados fornecidos pelo dono da obra, apresenta-se no Quadro IV.2.49, 
estimativas de mão-de-obra, considerando o número mínimo e número máximo de 
trabalhadores previstos para cada ano de construção, tendo em conta os volumes de 
mão-de-obra considerados nas várias soluções alternativas.  
 
Os valores de mão de obra variam ao longo do ano, consoante o tipo de barragem pelo 
qual se vier a optar e o respectivo plano de trabalhos. 
 
As soluções que maior volume de mão de obra exigirão são as de abóbada e BCC, com 
contra-embalse equipado, ambas exigindo 1000 trabalhadores no pico de mão-de-obra, 
que ocorrerá no segundo semestre do 5º ano de construção.  
 
A solução de enrocamento não exigirá mais do que um máximo de 900 trabalhadores, na 
solução e momento equivalentes. 
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Quadro IV. 2. 49 – Estimativas de Mão-de-Obra para a Fase de Construção 

 
Número Máximo de Trabalhadores 

Período de Construção 
1º Semestre 2º Semestre 

 1º Ano 20 70 

2º Ano 115 200 

3º Ano 475 645 

4º Ano 780 805 

5º Ano 855 1 000 

6º Ano 645 360 

7º Ano (1º semestre) 165 0 

 
 
 
Os números apresentados são uma estimativa, mas podem servir de indicador grosseiro 
para obter um cálculo aproximado do acréscimo do volume de população, como 
consequência do contingente de trabalhadores implicados na obra.  
 
Considerando, por um lado, o número de trabalhadores que serão recrutados localmente 
e que, portanto, já residem, na sua maior parte, no concelho de Moncorvo; e 
considerando, por outro lado, que alguns trabalhadores poderão levar consigo as suas 
famílias, e que haverá deslocação de pessoas para a área de influência do 
empreendimento, atraídas por oportunidades de negócio e emprego induzidos pelo 
estímulo à actividade económica local, em resultado da construção do empreendimento; 
poderá estimar-se que entre 700 e 1000 novos indivíduos poderão passar a residir na 
área de influência do projecto, durante um período de cerca de três anos e meio. 
 
A maior parte destes indivíduos ficará alojada no estaleiro social do empreendimento que 
se localizará nas proximidades de Larinho ou Felgar. 
 
Tomando como referência o número máximo estimado (1000 novos residentes),   
verifica-se que, segundo os censos de 1991, constitui 9,1% da população residente no 
concelho; 188% da população residente na freguesia do Larinho; 85,7% da população 
residente na freguesia do Felgar; 39,8% da população residente na freguesia sede de 
concelho (Torre de Moncorvo); e 18% do total de população residente no eixo Torre de 
Moncorvo-Larinho-Felgar-Carviçais (Área 8 considerada na situação de referência), que 
constitui simultaneamente o centro urbano do concelho e o núcleo da área de influência 
da fase de construção do empreendimento.  
 
Trata-se, portanto, de um acréscimo de população significativo, com influência importante 
na procura de produtos e objectos de consumo, serviços sociais, espaços de 
divertimento e lazer, etc. 
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b)  Emprego e Economia Locais 
 
Ø Emprego 

 
Um dos aspectos mais positivos de empreendimentos como o do Baixo Sabor, é a 
criação, directa e indirecta, de emprego com incidência local.  
 
No Quadro IV.2.49 apresentou-se já uma estimativa do volume global de mão-de-obra. 
 
Em relação aos números indicados, interessa acrescentar que a grande maioria dos 
trabalhadores corresponde a pessoal a utilizar nas obras de construção civil.  
 
No Quadro IV.2.50 apresenta-se, com base em dados fornecidos pelo dono da obra, uma 
estimativa, em percentagem, da distribuição do volume de pessoal total médio anual 
pelas diferentes áreas de trabalho.   
 
 

Quadro IV. 2. 50 – Distribuição do Volume de Pessoal por Áreas de Trabalho 

 

Anos 
1º 

(%) 
2º 

(%) 
3º 

(%) 
4º 

(%) 
5º 

(%) 
6º 

(%) 
7º 
(%) 

 
Pessoal a utilizar na gestão e 
fiscalização da obra 

32,7 23,7 10,3 8,5 7,8 15,6 28,7 

Pessoal a utilizar nas obras de 
construção civil 

67,3 76,3 88,4 88,2 84,3 68,3 33,5 

Pessoal afecto aos 
equipamentos mecânicos  

- - 1,3 3,3 7,8 12,9 18,9 

Pessoal afecto aos 
equipamentos eléctricos  

- - - - - 3,2 18,9 

 
 
A análise da incidência da construção do empreendimento no emprego local, tendo como 
referência base as estimativas de volume de mão-de-obra apresentadas no             
Quadro IV.2.50, deverá, porém, levar em conta que a mão-de-obra empregue será, 
maioritariamente, não local, e constituída por trabalhadores das empresas que 
participarão nas empreitadas. 
 
No entanto, e tendo como base de comparação a barragem de Foz Côa, uma 
percentagem significativa poderá ser recrutada localmente. 
 
Segundo informação do Centro de Emprego de Torre de Moncorvo, que abrange as 
áreas dos concelhos de Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Côa e Freixo de Espada à 
Cinta, a solicitação, ao Centro de Emprego, de mão-de-obra para a construção da 
barragem de Foz Côa, rondou os 200 trabalhadores, fundamentalmente em categorias 
profissionais ligadas aos processos construtivos (serventes, trolhas, armadores de ferro, 
carpinteiros de cofragem). 
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Esta solicitação foi satisfeita pelo Centro de Emprego, em cerca de 60%, 
correspondendo, sobretudo, às categorias menos qualificadas (serventes, trolhas). Ou 
seja, o Centro de Emprego não conseguiu satisfazer a totalidade da oferta de emprego 
proporcionada. 
 
Para além da mão-de-obra solicitada através do Centro de Emprego, alguns outros 
postos de trabalho poderão ter sido preenchidos directamente com mão-de-obra local 
(serviços de segurança, cozinha, refeitório, limpezas). 
 
Indicações referentes à actual construção da barragem de Alqueva corroboram os 
números referentes a Foz Côa. No caso de Alqueva, a mão de obra recrutada localmente 
rondará os 20% da mão de obra total, sendo, sobretudo, recrutados trabalhadores nas 
categorias menos diferenciadas (serventes), atendendo à baixa qualificação da mão de 
obra local. 
 
Trata-se, portanto, de uma oferta de emprego que, não sendo muito elevada, tem alguma 
relevância no contexto local, com incidência positiva ao nível do emprego (há cerca de 
1.500 desempregados inscritos no Centro de Emprego de Torre de Moncorvo). 
 
Por outro lado pode, eventualmente, introduzir alguns efeitos negativos, nomeadamente 
deslocação de mão de obra já empregue, ou a inflação de salários praticados localmente 
no ramo da construção civil, uma vez que a procura de mão-de-obra se fará sentir, 
sobretudo, neste ramo (Quadro IV.2.50), que é, precisamente, aquele que proporciona 
actualmente a maioria do emprego no sector secundário a nível local.  
 
Sabe-se, porém, que, geralmente, a mão de obra local é recrutada através de sub-
empreiteiros, o que reduz bastante o nível de remuneração oferecida (aspectos 
corroborados em Foz Côa e Alqueva), a qual poderá não ser superior ao nível de 
remuneração praticado localmente.  
 
Este aspecto poderá moderar os efeitos negativos acima referidos, ao nível de uma 
potencial deslocação de mão-de-obra local, mas, em certa medida, modera, igualmente, 
os efeitos positivos ao proporcionar um menor rendimento à mão-de-obra local, para 
além de poder contribuir para gerar algumas situações de conflitualidade entre 
trabalhadores. 
 
De facto, e ainda segundo informações recolhidas junto do Centro de Emprego de Torre 
de Moncorvo (corroboradas por indicações colhidas em relação a Alqueva), os salários 
oferecidos nas ofertas de emprego relacionadas com Foz Côa não foram, em geral, 
superiores aos praticados localmente no sector da construção civil, sendo, nalguns 
casos, inferiores.  
 
No entanto, a atractividade de um empreendimento deste tipo sobre a mão de obra local 
é grande, e não apenas em relação aos desempregados, atendendo à maior duração dos  
trabalhos de construção, à expectativa de aumento do nível remuneratório através de 
tempo de trabalho suplementar (horas extra), à experiência e qualificação profissional 
adquirida, etc. 
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Para além da criação directa de emprego, a construção do empreendimento do Baixo 
Sabor poderá induzir a criação indirecta de emprego, como consequência da estimulação 
de diversos sectores da economia local, tais como a restauração e hotelaria, o comércio, 
transportes, pequenas indústrias, serviços sociais, etc. 
 
A área de influência ao nível da criação de emprego centrar-se-á, naturalmente, no 
concelho de Torre de Moncorvo, mas estender-se-á também pelos concelhos  
limítrofes. Aliás, durante o trabalho de campo no concelho de Torre de Moncorvo, foi 
possível contactar com vários trabalhadores que tinham trabalhado na barragem de Foz 
Côa.  
 
Globalmente, poderá classificar-se os impactes no emprego local como positivos, de 
magnitude moderada, de probabilidade certa, de duração temporária, ocorrendo 
principalmente a médio prazo, e reversíveis. 
 
 
 
Ø Actividade Agrícola 

 
Os processos construtivos das barragens do escalão principal e do contra-embalse, a 
abertura de caminhos, as pedreiras e escombreiras, o estaleiro industrial, afectarão, logo 
no início da fase de construção, os usos actuais do solo ocorrentes nas áreas que irão 
ser ocupadas. 
 
A principal afectação de áreas agrícolas resultará, sobretudo, da instalação de áreas de 
estaleiro industrial que se situam acima da cota de NPA.  
 
No que respeita ao escalão principal, e no caso da opção de jusante (início da Área 3), 
as áreas agrícolas ocupadas, mesmo as situadas acima da cota de NPA, são  
marginais, uma vez que a ocupação é fundamentalmente de matos e, apenas 
pontualmente, de olival, na zona de influência da povoação de Larinho (margem 
esquerda). 
 
Já no caso da opção de montante, serão ocupadas áreas agrícolas mais extensas (início 
da Área 4), com olival e amendoal, nas zonas de influência das povoações do Larinho e 
Felgar (margem esquerda). 
 
Finalmente, o estaleiro industrial do contra-embalse ocupará áreas agrícolas (Área 2), 
sobretudo na margem esquerda, mas também na margem direita. 
 
Quando se trata de áreas agrícolas localizadas acima da cota de NPA, e que, portanto, 
não ficarão inundadas, essas áreas deverão ser recuperadas no final da fase de 
construção, de forma a ser reposta a sua aptidão agrícola. 
 
Outra forma de afectação de áreas agrícolas poderá fazer-se sentir na Área 1 (entre o 
contra-embalse e a Foz do Sabor), em resultado das operações de construção do contra-
embalse, no caso de vir a ser equipado.  
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Esta hipótese implica o rebaixamento do leito do rio Sabor, no seu troço final, 
estendendo-se por cerca de 2,8 km, com cerca de 100 m de largura, a partir do paredão 
do contra-embalse.  
 
Ao longo de boa parte desta extensão, a partir da confluência com a ribeira da Vilariça, 
as margens do Sabor encontram-se intensivamente cultivadas. Sensivelmente a meio 
deste troço existe uma ínsua, unida à margem esquerda através de uma ligação estreita, 
e que é igualmente cultivada intensivamente.  
 
O rebaixamento do leito do Sabor, a verificar-se, deverá desenvolver-se afectando o 
menos possível as margens cultivadas. Deverá, ainda, preservar-se a ínsua existente. Do 
mesmo modo, os dragados resultantes desta operação não deverão ser depositados em 
áreas agrícolas. 
 
Finalmente, importa referir os aspectos positivos que o período de construção da 
barragem poderá trazer para a actividade agrícola, nomeadamente, familiar.  
 
O incremento da procura de produtos agrícolas alimentares frescos, nomeadamente, em 
função do funcionamento do refeitório do estaleiro social, poderá ter alguma importância 
no rendimento familiar dos produtores. Trata-se de um impacte positivo, embora de 
magnitude reduzida, provável, temporário, de médio prazo e reversível.  
 
No seu conjunto, a afectação de áreas agrícolas na fase de construção poderá 
considerar-se negativa, de magnitude mínima, de probabilidade certa (Áreas 2, 3 e 4) ou 
provável (Área 1), de duração temporária, com efeitos temporais imediatos (em relação 
ao início das operações de construção) e, em geral, reversíveis. Trata-se, portanto, de 
impactes muito pouco relevantes. 
 
 
 
Ø Indústria, Comércio e Serviços 

 
A existência de um contingente permanente de algumas dezenas de quadros técnicos, 
centenas de trabalhadores da obra, e outros envolvidos nas operações de transporte, as 
necessidades inerentes às operações de construção, a existência de um número 
importante de veículos e maquinaria, exercerão, necessariamente, os seus efeitos ao 
nível da actividade económica local.  
 
Em geral, os principais efeitos far-se-ão sentir no comércio, quer em termos do consumo 
directo, quer da venda a retalho e grossista, nomeadamente ao nível de fornecimento de 
produtos e materiais para a obra; em pequenas indústrias (produtos metálicos e 
carpintaria metálica, reparações) que possam vir a desempenhar algum papel em termos 
de apoio à construção do empreendimento, ou indústrias que possam vir a participar em 
sub-empreitadas; na hotelaria; na restauração e similares (cafés, bares); no fornecimento 
de produtos alimentares. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 480

 
 
Como se referiu no capítulo de caracterização da situação de referência, a actividade 
comercial do concelho concentra-se fundamentalmente em Torre de Moncorvo, sendo 
composta de unidades de comércio tradicional, muito centrado nos produtos alimentares, 
vestuário e calçado, e produtos e equipamentos para o lar.  
 
Trata-se, como se referiu, de um sector que apresenta alguma estagnação, e a 
necessitar de requalificação para recuperar a competitividade e capacidade de atracção 
sub-regional que já deteve. A fase de construção, em função do aumento do número de 
consumidores directos e, indirectamente, em função de uma dinamização mais geral da 
economia local, terá efeitos benéficos na dinamização do comércio local, se bem que não 
se preveja que sejam suficientes para impulsionar uma requalificação significativa. 
 
Quanto ao incipiente comércio grossista, praticamente reduzido aos ramos alimentar 
(bebidas) e dos materiais de construção, poderá ter na barragem uma oportunidade de 
dinamização. 
 
O local de construção da barragem, quer se opte pela solução de montante, quer pela de 
jusante, fica bastante próximo da Zona Industrial de Moncorvo, localizada nas 
proximidades da povoação do Larinho.  
 
Por outro lado, uma das localizações do estaleiro social está também prevista para a 
proximidade da zona industrial referida. Estes factos poderão facilitar a solicitação das 
unidades actualmente existentes na zona industrial e, eventualmente, estimular a 
instalação de algumas novas unidades. 
 
Como se referiu, aquando da caracterização da Área 3, a designação de zona industrial é 
relativamente desadequada, uma vez que nela estão, sobretudo, instaladas pequenas 
unidades de reparação eléctrica e automóvel, de serralharia e carpintaria, materiais de 
construção, sendo as principais unidades pertencentes ao sector da distribuição 
automóvel e distribuição de bebidas.  
 
Estas unidades poderão ser solicitadas durante o período de construção da barragem. 
Uma das unidades existentes, do ramo das reparações eléctricas, prestou já serviços de 
reparação de máquinas eléctricas durante o período activo da construção da barragem 
de Foz Côa. 
 
A construção civil é o único ramo industrial local com relevância. Beneficiará com o 
estímulo induzido indirectamente pela construção e, eventualmente, através de algumas 
empreitadas directas. No entanto, poderá ser afectado negativamente pela construção da 
barragem devido a fenómenos de deslocação de mão-de-obra e inflação salarial. 
 
A restauração, os cafés e bares integram os ramos que mais beneficiarão com o 
incremento da procura, de carácter regular ou permanente, proporcionada pela 
construção da barragem.  
 
A hotelaria, que constitui um dos ramos mais sólidos da economia local, beneficiará, 
igualmente com o período de construção, embora, essencialmente, em resultado de 
deslocações temporárias directa e indirectamente relacionadas com a obra. 
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O sector da habitação verá igualmente incrementada a procura, ao nível do aluguer e, 
eventualmente da compra, uma vez que os quadros técnicos e de direcção da obra não 
ficarão alojados no estaleiro social.  
 
Atendendo à escassez de terrenos na sede de concelho e à oferta limitada aí existente, o 
acréscimo de procura irá reforçar a tendência para a subida dos preços da habitação em 
Torre de Moncorvo, o que tenderá a estimular a procura noutras áreas urbanas, 
nomeadamente no eixo Moncorvo-Larinho-Felgar-Carviçais. 
 
Como já foi referido no decorrer deste estudo, o sector local de serviços é 
fundamentalmente constituído por serviços públicos que serão abordados no ponto 
seguinte.  
 
No entanto, alguns serviços privados poderão beneficiar com o período de construção do 
empreendimento, como é o caso dos serviços financeiros. Em menor grau, e em áreas 
em que os serviços públicos se mostrem mais deficitários, como é o caso da saúde, 
poderão surgir algumas oportunidades.  
 
A título de exemplo, poderá referir-se que o laboratório de análises clínicas actualmente 
existente em Torre de Moncorvo, foi instalado aquando da construção da barragem do 
Pocinho. 
 
Em síntese, o conjunto de oportunidades mencionadas, poderá estimular os diversos 
sectores da economia local, com incremento do emprego, bem como dos índices de 
rendimento e poder de compra locais.  
 
Como se referiu, a principal área de incidência destes efeitos será, em primeiro  
lugar, a sede de concelho, e o eixo Torre de Moncorvo-Larinho-Felgar-Carviçais  
(Área 8).  
 
Outros núcleos, próximos da área construtiva, e que têm algum dinamismo, poderão 
também beneficiar do período de construção, como é o caso da povoação de Cardanha, 
na margem direita (Área 3). 
 
O impacte da construção do empreendimento no conjunto da economia local poderá ser 
classificado como positivo, moderado, de probabilidade certa, temporário, imediato mas 
desenvolvendo-se, sobretudo, a médio prazo, e reversível. 
 
Por outro lado, e como efeito negativo, poderão ocorrer fenómenos de micro-inflação, 
com subida dos preços dos principais bens de consumo e habitação. Este impacte 
poderá ser classificado como negativo, moderado, provável, temporário, de médio prazo, 
e reversível. 
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c)  Serviços Públicos 
 
O afluxo de largas centenas de novos residentes relacionados com a construção do 
empreendimento, e a sua permanência durante alguns anos poderá provocar  
alguma sobrecarga sobre a oferta de serviços públicos actualmente existentes, o que 
deverá ser tido em conta, em termos de planeamento, pelo município e outras entidades 
públicas.  
 
Os serviços de saúde, surgem como os de menor capacidade de resposta, em função 
das suas insuficiências actuais e por serem, previsivelmente, os que serão sujeitos a 
maior pressão.  
 
Já ao nível do ensino não se prevêem impactes significativos, uma vez que, em geral, 
para este tipo de obras, há deslocação de trabalhadores mas não deslocação 
significativa de famílias. 
 
Em termos de capacidade de resposta dos serviços públicos, o impacte poderá  
ser classificado como negativo, moderado, provável, temporário, a médio prazo e 
reversível. 
 
 
 
 
d)  Aspectos Sócio-culturais; Estaleiro Social e Integração Social dos 

Trabalhadores 
 
Um aspecto a ter em conta, na análise dos impactes resultantes da construção de 
grandes projectos, nomeadamente em meio rural, prende-se com os efeitos sócio-
culturais da chegada e permanência, durante anos, de um contingente de trabalhadores 
constituído por centenas de pessoas, sobretudo, num contexto local, como é o caso em 
estudo, em que as maiores povoações não ultrapassam as centenas de habitantes, com 
excepção da sede de concelho, Torre de Moncorvo, que, ainda assim, terá apenas entre 
2.400 e 2.500 residentes. 
 
Importa, assim, procurar analisar um conjunto de aspectos que permitam configurar 
possibilidades, formas e espaços de interacção entre este contingente e os meios sociais 
locais, de molde a permitir detectar potenciais focos de conflitualidade, com o objectivo 
de minimizar os efeitos perturbadores e maximizar os efeitos benéficos resultantes da 
presença do contingente de trabalhadores. 
 
Para tal, importa considerar um conjunto de factores, por um lado, ligados ao 
desenvolvimento da obra, características do estaleiro social e dos trabalhadores, e, por 
outro, ligados às características dos núcleos urbanos e meios sociais locais e sua 
capacidade de integração social. 
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Em relação ao primeiro aspecto, importa ter em conta, nomeadamente: 
 

-  diferenciação sócio-profissional do contingente de trabalhadores (operários, 
encarregados, técnicos, supervisores); 

 
-  região ou nacionalidade de origem dos trabalhadores; 
 
-  ritmos e períodos de trabalho e repouso; 
 
-  condições do estaleiro social (espaços de repouso, existência de espaços de 

convívio, qualidade da alimentação, etc.); 
 
-  localização do estaleiro social. 

 
 
Em relação ao segundo aspecto, importa ter em conta, nomeadamente: 
 

-  dimensão e localização dos núcleos urbanos; 
 
-  diversidade de oferta de serviços e possibilidades de recreio e lazer; 
 
-  receptividade local em relação à obra; 
 
-  experiência anterior das populações em relação a situações semelhantes. 

 
 
No momento actual, no que se refere às características do es taleiro social, contingente 
de trabalhadores, etc., apenas se poderá ter como referência, necessariamente, dados 
comparativos resultantes de outras obras e situações semelhantes. 
 
As condições de vida dos trabalhadores deste tipo de obra, em particular a grande 
maioria de operários de construção civil alojados no estaleiro, reflectem um conjunto de 
situações de elevada dificuldade. Ritmos e tempos de trabalho, diários e semanais, 
elevados; eventual conflitualidade nas relações de trabalho; falta de conforto das 
instalações sociais; falta de áreas de convívio; relativo isolamento do estaleiro; 
afastamento das famílias. 
 
Os curtos momentos livres, ao fim do dia e, sobretudo, na folga semanal, são, assim, 
momentos de "escape", necessários, durante os quais se estabelecem contactos entre os 
trabalhadores e as populações, através da frequentação de espaços públicos, locais de 
fornecimento de produtos e serviços, etc. 
 
Destes contactos resultam aspectos positivos, que vão do consumo de produtos e 
serviços até ao desenvolvimento de elementos de interconhecimento, mas 
frequentemente resultam também aspectos negativos, nomeadamente relacionados com 
o surgimento de focos de conflitualidade, em função de atitudes e comportamentos 
menos aceites, a perturbação da ordem pública, geralmente praticados em grupo, 
frequentemente em resultado do excesso de consumo de bebidas  alcoólicas. 
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Grande parte dos trabalhadores utiliza a folga semanal para visitar as famílias. No 
entanto, um largo número permanece no estaleiro (trabalhadores imigrantes, ou que 
moram longe). Atendendo às formas de recrutamento de mão-de-obra, em grande parte 
através de empresas especializadas, a proveniência dos trabalhadores é muito 
diferenciada.  
 
Neste tipo de obra, não só se encontram trabalhadores portugueses das mais diversas 
regiões do país, como trabalhadores estrangeiros (países africanos, países do Leste, 
brasileiros, espanhóis). Esta diversidade nem sempre torna fácil a sua integração nos 
meios sociais receptores. 
 
Um conjunto de medidas ligadas à organização e funcionamento do estaleiro social 
poderá contribuir positivamente para uma maior estabilidade dos trabalhadores e uma 
diminuição da conflitualidade a nível interno e na relação com o exterior.  
 
Por um lado, a existência de boas condições de habitabilidade do estaleiro social, a 
existência de espaços de lazer fechados (salas de convívio) ou ao ar livre (áreas 
desportivas), a qualidade da alimentação proporcionada no refeitório. Por outro, uma 
localização do estaleiro social que facilite, tanto quanto possível, a frequência diária dos 
trabalhadores de espaços sociais exteriores ao estaleiro. 
 
No que se refere a este aspecto específico, o dono da obra prevê dois locais alternativos 
para a instalação do estaleiro social da obra. Um primeiro local, junto à zona industrial de 
Torre de Moncorvo (proximidades do Larinho).  
 
Um segundo local, resultando do aproveitamento do antigo bairro habitacional da 
Ferrominas, quando a mina de ferro estava em laboração, junto ao Carvalhal (Felgar). 
Ambos os locais se encontram junto à EN 220, a cerca de 4 km (Larinho) e 9,5 km 
(Carvalhal) respectivamente de Torre de Moncorvo. 
 
Segundo observações e contactos desenvolvidos localmente, a localização junto à zona 
industrial de Torre de Moncorvo, parece ser a mais adequada.  
 
Por um lado, localiza-se mais próximo das frentes de obra. Por outro lado, fica mais 
centrada e equidistante em relação a um conjunto de núcleos urbanos (Torre de 
Moncorvo, Larinho, Felgar, Carvalhal), constituindo uma solução mais equilibrada em 
termos de integração social, conjugando uma menor afectação directa de espaços 
habitacionais com uma maior diversidade de opções em relação ao acesso a núcleos 
populacionais, proporcionando uma melhor distribuição de benefícios e eventuais 
pressões. 
 
No entanto, caso se considere conveniente ter uma solução de estaleiro social menos 
concentrada, poderá optar-se por uma dupla localização, ficando parte das instalações 
junto à zona industrial e parte aproveitando o bairro da Ferrominas.  
 
Este bairro dispõe de uma localização ambientalmente agradável, constituindo, deste 
ponto de vista, um bom local de repouso. Nas suas imediações, existe alguma ocupação 
habitacional, de características muito distintas. A Sudeste, há um núcleo de vivendas que 
constituem habitação de classe média-alta; a Nordeste, situam-se edifícios do antigo 
bairro, que constituem habitação de classe baixa.  
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O aproveitamento do bairro Ferrominas para instalação social, implicará, assim, a 
necessidade de uma boa gestão desta vizinhança, exigindo critérios cuidadosos aquando 
da selecção dos seus ocupantes. 
 
Entre os núcleos populacionais, o mais solicitado pelos trabalhadores da obra, 
especialmente nos períodos de folga, será, necessariamente, a vila de Torre de 
Moncorvo.  
 
As sedes de concelho mais próximas não têm suficiente dimensão e capacidade de 
atracção, além de se encontrarem relativamente distantes e as acessibilidades não 
serem as melhores, talvez com excepção de Vila Nova de Foz Côa, a cerca de 16 km de 
Moncorvo. Quanto às cidades de maior dimensão, como Mirandela e Bragança, ficam 
ainda mais afastadas. 
 
Em relação à capacidade de integração social da área em estudo, surge como 
relativamente elevada. De facto, várias condições contribuíram, ao longo do tempo, para 
proporcionar a esta região e, especificamente ao eixo Torre de Moncorvo-Larinho-Felgar 
(Carvalhal), uma abertura em relação a estranhos e, particularmente, a trabalhadores de 
empreendimentos importantes. 
 
Por um lado, a tradicional centralidade de Torre de Moncrovo e do referido eixo em 
função da localização relativamente à EN 220 e ao caminho de ferro, fizeram desta zona 
um local de passagem frequente, com movimento de pessoas e bens.  
 
Por outro lado, as minas de ferro de Torre de Moncorvo (encerradas em 1985) 
localizavam-se, precisamente, junto ao Carvalhal, daí que a presença de trabalhadores 
de fora da região e os problemas daí resultantes, tenham sido uma constante ao longo 
dos anos.  
 
Finalmente, a construção da barragem do Pocinho (finais dos anos 70 início do anos 80), 
a cerca de 10 km de Torre de Moncorvo, contribuiu, igualmente, para uma interacção  
com este tipo de problemas. 
 
Embora já algo longe no tempo, a experiência destas duas realidades constituiu um 
elemento importante para o desenvolvimento de uma capacidade local para lidar com os 
tipos de problemas desencadeados pela existência do estaleiro social. 
 
Aliás, contactos desenvolvidos localmente, confirmaram a aceitabilidade desta situação, 
sempre minimizada em relação aos benefícios que se espera a construção possa trazer. 
A aceitação local da obra é não só elevada como se transformou já numa enorme 
expectativa e até numa exigência por parte da grande maioria das populações locais (ver 
adiante sub-capítulo específico sobre esta matéria). 
 
Em suma, pode concluir-se que em relação à integração social dos trabalhadores não se 
esperam efeitos negativos importantes, havendo relativamente boas condições locais 
para proporcionar essa integração. 
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e)  Usos Lúdicos, Pesca 
 
Toda a área compreendida entre a ponte do Sabor e a zona a montante da Quinta das 
Laranjeiras (Área 2), actualmente com bastante utilização como praia fluvial e zona de 
pesca desportiva, será afectada, logo na fase de construção, como consequência de 
redução da qualidade da água em resultado dos processos construtivos no leito do rio, 
actividade de extracção de inertes, e estaleiro industrial nas margens e encostas do rio 
Sabor. 
 
 
 
g)  Saúde, Segurança e Qualidade Ambiental das Populações 
 
Em relação a estes aspectos, os potenciais impactes prendem-se com os processos e 
actividades construtivas, com as actividades na zona de estaleiro, e com o volume e tipo 
de tráfego rodoviário exigidos pela obra. 
 
Emissão de partículas do solo resultantes das actividades construtivas e circulação de 
veículos e maquinaria, ruído de veículos, máquinas e equipamentos, são aspectos a ser 
também  considerados. Problemas de fluidez e segurança rodoviária são, igualmente, 
aspectos a ter em conta. 
 
A consideração destes aspectos prende-se, fundamentalmente, com a localização das 
áreas de construção, respectivos estaleiros e vias de acesso. 
 
De uma forma geral, poderá dizer-se que as localizações de jusante e montante não se 
distinguem claramente, atendendo ao grau de desenvolvimento do projecto existente 
nesta fase.  
 
Na opção de jusante, a área construtiva fica mais afastada de Cardanha e Felgar, mas 
fica mais próxima de Torre de Moncorvo, o principal núcleo populacional, e mais próxima 
de Larinho, enquanto na opção de montante acontece o contrário. 
 
Os impactes eventualmente resultantes das actividades nas áreas de construção e áreas 
de estaleiro industrial (poeiras, ruído) são muito pouco significativos, ou mesmo 
irrelevantes, atendendo às distâncias entre as áreas de obra e estaleiro, e os lugares 
habitados mais próximos, podendo classificar-se como negativos, mas indiferentes ou 
mínimos quanto à magnitude da incidência nas populações, prováveis, mas de 
probabilidade muito reduzida, imediatos e reversíveis. 
 
Os principais impactes poderão, sobretudo, resultar da movimentação de veículos de 
transporte de cimento e inertes (ruído, poeiras, segurança e fluidez do tráfego rodoviário, 
travessia de povoações), que uma obra deste tipo exige, e ainda tendo em conta a 
existência simultânea de duas frentes de obra (escalão principal e contra-embalse). 
 
Segundo dados fornecidos pelo dono da obra, serão utilizados para transporte dos 
materiais necessários à obra (cimento, inertes) camiões de 30 e 35 toneladas. O número 
médio de camiões diários depende do tipo de barragem. 
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A solução de barragem de enrocamento é a que exige maior número de camiões, 
prevendo-se uma média de cerca de 668 camiões/dia de 35 t, no terceiro trimestre do       
2º ano de obra, e de 518 camiões/dia até final do 4º ano de obra. 
 
A solução em BCC, só no segundo semestre do terceiro ano de obra e durante o quarto 
ano, exigirá um número elevado de camiões, com cerca de 17 camiões/dia para 
transporte de cimento e 231 camiões/dia, para transporte de inertes. No restante período 
de construção prevê-se um número total de camiões/dia variando entre 4 e 10. 
 
A solução de barragem em abóbada exigirá cerca de 14 camiões/dia para transporte de 
cimento e 127 camiões/dia para transporte de inertes, no terceiro e quarto anos de obra, 
e no primeiro trimestre do quinto ano. No período restante, o número total de camiões 
será consideravelmente inferior. 
 
Em relação ao contra-embalse, no caso de não ser equipado, exigirá, de meados do 
terceiro ano de construção ao final do quarto ano, cerca de 4 camiões/dia para transporte 
de cimento e 52 camiões/dia para transporte de inertes.  
 
Caso seja equipado, exigirá 2 a 3 camiões/dia, para transporte de cimento e 20 a  
28 camiões/dia para transporte de inertes, entre meados do primeiro ano de construção e 
o final do quarto ano, reduzindo-se para cerca de 6 o número total de camiões/dia no 
primeiro trimestre do quinto ano de construção. 
 
No que respeita aos números acima referidos há que ter em conta o seguinte: 
 
 

- O principal volume de tráfego pesado está relacionado com o transporte de 
inertes. Ora, este transporte efectua-se, fundamentalmente, nas proximidades da 
zona da obra do escalão principal, uma vez que a pedreira a explorar se situa 
relativamente próximo. Não haverá, portanto, transportes de inertes a longa 
distância, com atravessamento de povoações, com excepção do transporte de 
inertes para o contra-embalse, uma vez que a origem de inertes para esta obra 
será a pedreira do escalão principal. 

 
 
-  Em segundo lugar, no caso das opções de barragem em abóbada e BCC, o 

transporte de inertes e betões poderá ser feito através de tapetes rolantes, 
evitando a utilização de camiões. 

 
 
Tendo em conta as observações anteriores, verifica-se que o volume de tráfego que 
percorrerá as vias públicas resultará, sobretudo, das necessidades de fornecimento de 
cimento às duas frentes de obra e transporte de inertes para a obra do contra-embalse, 
para além de outro tipo de transporte (pessoal, fornecimento de produtos vários), e, de 
forma mais pontual, máquinas e equipamentos.  



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 488

 
 
Poderá, assim, estimar-se, um número de veículos circulando nas vias públicas, 
oscilando entre os 30 e os 60/dia. 
 
Neste número, assume especial significado em termos de impacte, a circulação entre a 
pedreira do escalão principal e o contra-embalse. Esta circulação poderá fazer-se pela 
margem Norte (EM 615) ou pela margem Sul (EENN 220 e 325, EM 622, IP 2).  
 
Em qualquer dos casos, devido às características das vias rodoviárias referidas 
(estreitas, troços com inclinação elevada e curvas apertadas ou, pelo contrário, de 
circulação rápida: IP2) a circulação de pesados, no número estimado, poderá causar 
perturbações em termos de fluidez e segurança.  
 
No caso de a circulação se fazer pela margem Sul, haverá atravessamento de expansão 
urbana do Larinho e da vila de Torre de Moncorvo. No que respeita a este último caso, 
porém, encontra-se em construção uma avenida variante que permitirá desviar o tráfego 
de atravessamento do centro da vila.  
 
Em síntese, os impactes resultantes poderão classificar-se de negativos, de magnitude 
reduzida, de probabilidade certa, duração temporária, imediatos, e reversíveis. 
 
 
 
h)  Acessibilidades 
 
Ao nível das acessibilidades, a fase construção do aproveitamento hidroeléctrico terá 
efeitos positivos e negativos.  
 
Os efeitos negativos, já abordados no ponto anterior, resultarão da movimentação de 
veículos pesados e maquinaria nas estradas de acesso ao local da obra, sobretudo no 
IP2 e nas Estradas Nacionais 325 e 220, Estradas Municipais 615 e 622, com eventual 
afectação da fluidez de tráfego e da segurança rodoviária. 
 
Os efeitos positivos incidirão nas vias de acesso à obra e à futura barragem. Alguns 
caminhos existentes serão melhorados e serão abertas novas vias de acesso ao local da 
barragem e a outros pontos, facilitando o acesso às margens da futura albufeira e 
permitindo, criar uma travessia rodoviária do rio Sabor, ligando, portanto, as duas 
margens, na zona Larinho/Felgar (margem esquerda) e Cardanha/Póvoa (margem 
direita), possibilitando uma ligação que, actualmente, é feita apenas de forma precária e 
temporária através do pontão de Cilhades. 
 
Estes impactes poderão ser classificados de positivos, de magnitude localmente elevada, 
de probabilidade elevada, duração permanente, fazendo-se sentir a longo prazo (depois 
da obra concluída). 
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i)  Planeamento Municipal 
 
Em termos gerais, a construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor 
integra-se, positivamente, no planeamento e perspectivas de desenvolvimento local, 
nomeadamente no PDM de Torre de Moncorvo. 
 
No entanto, a construção do empreendimento apresenta características que, a um nível 
mais localizado, podem interferir com projectos específicos projectados e desenvolvidos 
pelos órgãos de poder local. 
 
É o caso da construção do contra-embalse, sobretudo na hipótese de ser equipado. De 
facto, a construção do contra-embalse poderá colidir com o projecto de desenvolvimento 
turístico da zona da Foz do Sabor (Área 1, considerada na situação de referência), tal 
como configurado em Plano de Pormenor. 
 
O Plano de Pormenor de Foz do Sabor/Cabanas de Baixo, elaborado na sequência de 
Estudo Prévio aprovado pela Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, estabelece a 
organização dos usos e actividades a fomentar na área do Plano. 
 
As intervenções previstas no Plano incluem a construção de piscina fluvial,  
parque de merendas, área desportiva, fluvina, equipamento hoteleiro e infraestruturações 
diversas.  
 
O Plano de Pormenor previa um faseamento de execução entre 1997 e o ano 2001.  
 
Prevê também um investimento global da ordem dos 80.000 contos, com recurso a 
algumas linhas de financiamento proporcionadas por programas desenvolvidos com 
fundos comunitários e nacionais. Este projecto foi já objecto de protocolo entre o 
município e a administração central. 
 
A construção do contra-embalse, especialmente na hipótese de ser equipado, com a 
consequente intervenção no leito do rio Sabor numa extensão que quase se estende até 
à foz do Sabor, poderá interferir seriamente, ainda que temporariamente, com a 
execução deste programa, quer em termos temporais, quer de disponibilização de 
qualidade de água para uso lúdico necessária para tornar o investimento exequível e 
reprodutivo.  
 
A compatibilização entre os dois projectos deverá ser, desde logo, considerada, caso 
seja tomada a decisão de construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. 
Os impactes identificados podem ser classificados como negativos, moderados, 
prováveis, temporários, imediatos, e reversíveis. 
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10.2.2 Fase de Enchimento 

Consideramos, para análise, na fase de enchimento, os impactes resultantes da 
ocupação física do espaço pelas barragens e respectivas instalações e equipamentos, e, 
sobretudo, pela massa de água que constituirá as albufeiras do contra-embalse e do 
escalão principal. 
 
Os efeitos no património cultural e nos usos do solo são tratados nos relatórios das 
respectivas componentes, e os efeitos na economia agrária são abordados em capítulo 
específico. Cabe, aqui, fazer referência aos principais efeitos sociais correlativos. 
 
Com base no levantamento da situação de referência realizado podem salientar-se como 
principais impactes negativos: 
 
 
a)  Actividade agrícola 
 
Este aspecto é abordado em relatórios específicos (economia agrária, uso do solo). No 
entanto, há a sublinhar alguns aspectos. 
 
Em geral, os impactes resultantes da ocupação dos solos com uso agrícola não são 
muito significativos (ver economia agrária). O envelhecimento da população agrícola, a 
frequente dificuldade de acesso aos terrenos, em especial nas vertentes mais declivosas, 
e o próprio tipo de ocupação predominante (olival, amendoal), são factores que levam 
frequentemente os proprietários a encarar com expectativa positiva as respectivas 
compensações monetárias. 
 
No entanto, há três áreas que merecem referência especial.  
 
A primeira é a área compreendida entre o contra-embalse e o escalão principal (Área 2). 
Os principais impactes ocorrentes afectam três quintas de boa dimensão, situadas na 
área demarcada do Douro: Quintas da Portela, Travelo e das Laranjeiras. As áreas 
ocupadas, no caso de contra-embalse equipado, variarão entre 15% da superfície total 
da exploração (Portela), 19% (Laranjeiras), e 23% (Travelo).  
 
As principais culturas afectadas serão, na Quinta da Portela, a vinha (15%) e o amendoal 
(25%); e na Quinta do Travelo, a vinha (14%), e o pomar de laranjeiras (45%). Na Quinta 
das Laranjeiras não haverá culturas afectadas, uma vez que a área inundada se 
encontra, essencialmente, ocupada por incultos. Neste caso, a inundação do núcleo rural 
constitui o principal impacte, não tanto pelo seu estado actual, de grande degradação e 
abandono, mas por ter um projecto de recuperação aprovado, para turismo rural. 
 
Embora estes impactes tenham algum significado, em nenhum dos casos porão em 
causa a viabilidade da exploração, nem o número de trabalhadores permanentes das 
explorações. 
 
Trata-se, portanto de um impacte negativo, reduzido, certo, permanente, imediato, e 
irreversível. 
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A segunda área corresponde à zona do Felgar (Área 4), devido à sua ligação tradicional 
com as terras do Sabor, tanto na margem esquerda como na direita, em Cilhades. 
 
Esta área será a mais afectada do ponto de vista agrícola, em função da grande 
fragmentação da propriedade e da importância que as terras do Sabor têm no 
rendimento das famílias, não só ao nível das actividades agrícolas (os olivais de Cilhades 
têm uma produtividade superior), mas também ao nível da pastorícia, actividade com 
algum desenvolvimento local e que, sem as áreas de pasto do vale do Sabor, dificilmente 
poderá manter-se com os quantitativos actuais. 
 
Poderá estimar-se em mais de um terço, o número de famílias do Felgar (285 famílias, 
segundo os censos de 1991) que verá os seus rendimentos afectados pela inundação 
das terras do Sabor.  
 
O conjunto das terras inundadas constitui uma parte importante do rendimento agrícola 
do Felgar. 
 
Outro aspecto a salientar é o facto de o acesso aos terrenos sobrantes da margem direita 
do Sabor, pertencentes ao Felgar, passarem a ter um acesso muito dificultado, 
atendendo à largura que a albufeira irá ter na zona, o que põe em causa o seu 
aproveitamento. 
 
Ainda em relação ao Felgar, embora os impactes referidos sejam significativos, importa 
referir que, contactos diversos efectuados localmente, com pequenos e grandes 
proprietários agrícolas, permitiram recolher a opinião segundo a qual, actualmente, 
atendendo ao abandono da actividade agrícola por parte das gerações mais novas, 
muitos dos proprietários vêem com bons olhos a possibilidade de obtenção das 
indemnizações proporcionadas pelo empreendimento, atendendo à dificuldade de 
acesso, à incerteza dos preços, e ao avançar da idade dos produtores.  
 
Outros, porém, opõem-se à barragem, considerando que é o seu modo de vida que é 
posto em causa. Para além destes, são, sobretudo, os pastores, que se opõem à 
barragem, atendendo à perda da maior parte dos pastos. 
 
Em geral, poderá classificar-se os impactes na actividade agrícola e rendimento agrícola 
e pecuário do Felgar, como negativos, elevados, certos, permanentes, imediatos e 
irreversíveis. 
 
Também em relação à povoação de Picões, na margem direita, haverá afectação nos 
rendimentos locais, uma vez que duas dezenas de proprietários agrícolas possuem terras 
na parte alta de Cilhades, embora, só em poucos casos constitua a principal fonte de 
rendimento. 
 
Nos Picões, os impactes serão negativos, reduzidos, certos, permanentes, imediatos e 
irreversíveis. 
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Na Área 5, a inundação da zona das Quintas (Badalo, Branca, S. Gonçalo, na margem 
direita, Barrais, Crestelos, na margem esquerda), para além de ter implicações nos 
rendimentos dos seus proprietários, poderá implicar efeitos negativos ao nível da mão de 
obra empregue.  
 
Em termos de superfície agrícola afectada e de importância das explorações, esta é a 
área mais importante em toda a zona de influência directa do empreendimento,  
embora em termos de influência nos rendimentos familiares tenha menores 
consequências do que na zona do Felgar, uma vez que abrange um número de famílias 
mais reduzido. 
 
Para a cota máxima de NPA, a Quinta do Badalo terá inundada 56% da superfície total, 
compreendendo toda a área agrícola e de silvo-pastorícia, sobrando apenas a área de 
floresta. A Quinta Branca terá toda a sua área agrícola inundada. Estas duas quintas 
pertencem a um mesmo proprietário cuja principal fonte de rendimento provém da 
exploração e arrendamento de parcelas das duas quintas. 
 
A Quinta de S. Gonçalo perderá 43% da superfície total. A quinta tem três proprietários. 
O principal proprietário reside e explora a quinta. Um segundo proprietário arrenda a sua 
parte a pastores de região. O terceiro proprietário é uma empresa de pasta de papel que 
possui área de eucaliptais que não será abrangida pela área inundada. 
 
O principal proprietário, cuja propriedade será totalmente inundada, tem na quinta a 
principal fonte de rendimento. A família do proprietário e do filho, constituída por dois 
casais de duas gerações e dois filhos do segundo casal, num total de 6 pessoas, tem 
residência permanente na quinta. 
 
Nestas quintas, a mão-de-obra é essencialmente familiar, com recurso temporário a 
trabalho assalariado. No seu conjunto, os impactes nestas quintas poderão  
ser classificados como negativos, elevados, certos, permanentes, imediatos e 
irreversíveis. 
 
As Quintas dos Barrais e Crestelos, na margem esquerda, são exploradas em conjunto e 
fazem parte de uma mesma e poderosa casa agrícola de âmbito sub-regional. Perderão 
cerca de 25% da sua superfície, na qual se inclui uma parte da área agrícola, 
preservando-se a área florestal, que ocupa a maior parte da área das explorações. Os 
núcleos rurais de ambas as quintas serão inundados, um dos quais incluindo a residência 
temporária do proprietário.  
 
Os rendimentos afectados pela inundação da área agrícola são importantes, tanto mais 
que alguns investimentos foram feitos para rega, mas são reduzidos, no contexto do 
rendimento geral da casa agrícola. A mão de obra assalariada trabalha para a casa 
agrícola e não especificamente para estas explorações, pelo que não se prevê uma 
afectação significativa com a perda das áreas referenciadas.  
 
Em relação a estas quintas, os impactes poderão ser classificados como negativos, 
moderados, certos, permanentes, imediatos e irreversíveis. 
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b)  Edifícios, habitação e realojamentos  
 
Como resultado do enchimento das albufeiras serão submersos vários edifícios, na 
quase totalidade de características rurais, na maioria de apoio agrícola, contando-se, 
ainda, alguns edifícios de habitação e de culto religioso.  
 
No Quadro IV.2.51 apresenta-se uma síntese das características e localização destes 
edifícios. A maioria deles é objecto de descrição mais pormenorizada nos capítulos 
referentes à caracterização da situação de referência das componentes economia agrária 
e património cultural, para os quais se remete.  
 
Em síntese, de todos os edifícios identificados apenas são utilizados como habitação 
permanente, os da Quinta de S. Gonçalo, onde se encontram os únicos habitantes a ser 
objecto de realojamento. São 6 pessoas, ligadas por laços de parentesco. Casal 
proprietário, filho do casal, mulher e dois filhos menores. 
 
Como habitação temporária frequente, há a referir um edifício da Quinta das Laranjeiras 
(pré-fabricado), e quatro edifícios na Quinta de Crestelos. 
 
Como habitação esporádica, ao longo do ano, em função das necessidades de trabalho 
agrícola e pastoreio, há a referir edifícios em Cilhades, Santo Antão da Barca e Santo 
André. 
 
No seu conjunto, os impactes referidos poderão ser classificados como negativos, 
moderados, certos, permanentes, imediatos e irreversíveis. 
 
 
 
 
c)  Pesca; usos lúdicos 
 
 
A actividade de pesca, por vezes intensiva (à rede), desenvolvida entre a Foz do Sabor e 
as proximidades da ponte do Sabor (Área 1 considerada na situação de referência) fica 
seriamente comprometida, uma vez que o rio Sabor constitui o principal local de desova 
das populações de Barbo existentes na albufeira da Valeira, o que virá a ser impedido 
pela existência do aproveitamento e, especificamente, do contra-embalse. 
 
Trata-se de um impacte negativo, elevado, embora muito localizado, certo, permanente, a 
médio prazo, e irreversível. 
 
Toda a área compreendida entre a ponte do Sabor e a zona a montante da Quinta das 
Laranjeiras (Área 2), actualmente com bastante utilização como praia fluvial e zona de 
pesca desportiva, será eliminada.  
 
Serão, igualmente, eliminados os actuais usos lúdicos (banho, pesca) na zona de 
Cilhades/Felgar (Área 4), na zona das Quintas (Área 5), e a montante da ponte de 
Remondes (Área 7).  
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Quadro IV. 2. 51 – Edifícios Localizados na Área Inundada 

 
Localização Características e Utilização 

Área 2: 
-  Junto à Ponte do 

Sabor (margem direita) 
-  Quinta das Laranjeiras 

(margem esquerda) 

-  Edifício de habitação, de construção moderna, com anexos, desabitado. 
-  Conjunto rural, em adiantado estado de degradação, composto por  

3 casas, armazém, cavalariça, palheiro, adega. Existe, ainda, uma casa 
pré-fabricada, de construção recente, servindo de habitação temporária do 
proprietário. 

Área 4: 
-  Margem esquerda 
 
 
-  Margem direita / 

Cilhades  

-  Pavilhão agrícola moderno, a meia encosta, junto ao caminho que liga ao 
Felgar. 

-  Em Cilhades e envolvente, foram identificados 1 capela, de reconstrução 
recente, e 35 edifícios rurais, na maioria em ruína ou semi-ruína. Dos 
edifícios rurais, apenas 3 apresentam reboco, e 12 estado razoável de 
conservação. A maioria dos edifícios  são usados para apoio agrícola e 
abrigo de gado, e apenas alguns são usados como habitação temporária.  

Área 5: 
- Qtª do Badalo (margem 

direita) 
 
-  Qtª Branca (margem 

direita) 
 

-  Qtª de S. Gonçalo 
(margem direita) 

 
 

-  Qtª de Santo Antão da 
Barca (margem direita) 

 
 
-  Qtª dos Barrais 

(margem esquerda) 
-  Qtª de Crestelos 

(margem esquerda) 
-  Qtª do Medal (margem 

esquerda 

-  Conjunto com edifício central com área de habitação e compartimento para 
curral, em muito mau estado, e dois outros edifícios, em ruínas, destinados 
a servir de curral. 

-  Conjunto rural tradicional, composto por cinco edifícios em muito mau 
estado de conservação, alguns rebocados e caiados, usados para abrigo 
de gado e armazém. 

-  Um conjunto rural, com 4 imóveis, 2 servindo de habitação permanente, e 
dois de apoio agrícola. Um segundo conjunto formado por 2 edifícios de 
apoio agrícola. 

-  Santuário: conjunto formado por 1 capela do século XVIII, 2 edifícios de 
arquitectura tradicional (casa dos romeiros e museus dos milagres),       
1 edifício de construção recente (albergaria). Um pouco mais afastado, 
encontra-se um outro conjunto, com 6 edifícios, sendo 5 de arquitectura 
rural tradicional (apoio agrícola, armazém), e 1 de construção moderna 
(habitação) de mutilização temporária. 

-  2 imóveis rurais, para apoio agrícola e abrigo do gado. 
-  Conjunto rural com 7 imóveis, sendo 4 casas de habitação temporária, 

incluindo a do proprietário, e 3 de apoio agrícola. 
-  Conjunto com uma dezena de edifícios de habitação e apoio agrícola, 

abandonados há algumas dezenas de anos e em ruína. 

Área 6: 
-  Santo André 
 
 
 
 

-  Quinta das Laceiras  

- Povoado abandonado, constituído por dois conjuntos de edifícios de 
arquitectura rural tradicional. Apenas 2 edifícios se encontram abaixo da 
cota 250. Um conjunto de cerca de 10 edifícios encontra-se à cota 255. 
Alguns mantêm utilização actual, de habitação e apoio agrícola, mas 
apenas temporária, para apoio à deslocação ao local, para trabalho 
agrícola ou pastoreio. 

- Conjunto de 2 edifícios de habitação, de arquitectura rural tradicional, 
abandonados, a iniciar processo de ruína, e dois currais, em ruína. 

Área 7: 
-  Junto Pte. Remondes  

-  1 Edifício moderno, abandonado, do sector da restauração. Um conjunto 
formado por um edifício antigo, designado dos "cantoneiros", com obra 
anexa iniciada e forno de lenha.  

Isolados: 

-  Ao longo de toda a área inundável, considerando a cota máxima de  
250, foram identificados, ainda, cerca de 35 edifícios isolados, de 
arquitectura rural tradicional, para habitação e apoio agrícola, na 
generalidade em estado de abandono e degradação. Incluem -se  
2 pequenas capelas. Estes edifícios encontram -se identificados no 
capítulo referente ao património cultural. 
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Na já referida Área 5, há a realçar a praia fluvial de Santo Antão da Barca, que vem 
sendo objecto de investimento, em melhoria de acessos e infraestruturas de apoio, por 
parte da Câmara Municipal de Alfândega da Fé, com apoio do Instituto da Água, e que 
soma já algumas dezenas de milhar de contos. 
 
Este conjunto de impactes negativos, deverá ser compensado pelo desenvolvimento de 
novas áreas onde estes usos possam concretizar-se. 
 
Em geral, os impactes referidos podem ser classificados como negativos, moderados, 
certos, permanentes, imediatos e irreversíveis. 
 
 
 
d)  Aspectos sócio-culturais  
 
Ø Cilhades (Área 4) 

 
Em termos de património cultural, a zona de Cilhades e envolvente tem um valor elevado, 
com ocupação que remonta ao período romano, constituindo um espaço que se encontra 
em processo de classificação (ver capítulo sobre o património cultural). 
 
Para a população do Felgar, para além do valor económico, Cilhades detém um valor 
simbólico e afectivo elevado, constituindo um dos elementos identitários da freguesia. 
 
A perda da zona de Cilhades para além de significar a amputação de uma área 
significativa da freguesia, representa a perda de uma área tradicional de lazer na época 
de Verão, de relacionamento com o rio e de festividade religiosa (festa de S. Lourenço, 
em Agosto). 
 
Sob este ponto de vista, trata-se de um impacte negativo, localmente elevado, certo, 
permanente, imediato e irreversível. 
 
 
Ø Santuário de Santo Antão da Barca (Área 5) 

 
Trata-se de um impacte muito significativo, atendendo ao enraizamento, tradição 
populares e factores de identidade local envolvidos.  
 
A relocalização do santuário a cotas superiores será uma medida indispensável, mas não 
totalmente compensatória. De facto, o significado do santuário liga-se a múltiplos 
aspectos, de carácter religioso e popular, já referidos aquando da caracterização da 
situação de referência, mas liga-se indelevelmente com o enquadramento espacial e 
paisagístico em que, tradicionalmente, se inseriu e a uma relação com o rio e sua 
travessia, que constituiu, aliás, o motivo inicial de construção do santuário.  
 
Todos estes aspectos se perderão, na sua especificidade. A construção da barragem 
implicará uma transformação profunda na paisagem. Ainda que a nova paisagem tenha 
qualidade cénica, o Santuário de Santo Antão relocalizado será outro “Santo Antão”.  
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É, assim, exigível que a sua relocalização se revista da indispensável qualidade, de 
molde a permitir ao novo Santo Antão combinar a manutenção de raízes culturais 
fundamentais com novos aspectos de atractividade e acessibilidade que possam ter 
efeitos positivos na sua envolvente. 
 
O impacte no Santuário de Santo Antão é um impacte negativo, elevado, certo, 
permanente, imediato e irreversível. 
 
 
 
e)  Acessibilidades  
 
Registam-se impactes importantes ao nível das acessibilidades, em troços de vias 
rodoviárias situados abaixo da cota de NPA, e em três pontes rodoviárias. 
 
Assim, na Área 2, haverá submersão da ponte do Sabor, de um troço do IP2, que 
atravessa o Sabor nesta ponte, e do troço inicial da Estrada Nacional 325 que liga o IP2 
a Torre de Moncorvo.  
 
Na Área 5, haverá submersão da ponte que atravessa a ribeira de Zacarias, e de um 
troço da Estrada Nacional 315, que atravessa a ribeira nesta ponte.  
 
Na Área 7, haverá submersão da ponte de Remondes, de um troço da Estrada Nacional 
216 que atravessa o Sabor nesta ponte, e do troço da Estrada Nacional 217 que liga à 
EN 216 perto da Ponte de Remondes.  
 
Todas estas ligações deverão ser objecto do necessário restabelecimento. Este 
restabelecimento deverá, necessariamente, ser realizado durante a fase de construção, 
pelo que a inundação destes troços, quando acontecer não deverá causar já quaisquer 
interrupções no tráfego rodoviário. 
 
Partindo deste pressuposto, os impactes da fase de enchimento nas acessibilidades 
serão inexistentes. 
 
 
 
10.2.3 Fase de Exploração 

Os impactes nesta fase prendem-se, fundamentalmente, com o funcionamento e forma 
de exploração do próprio empreendimento (produção de energia, reserva de água, 
regularização de caudais), e com o aproveitamento local da existência da reserva e 
espelho de água (rega, abastecimento de água, aproveitamento turístico). 
 
Para maior clareza de exposição, fez-se uma separação entre impactes negativos e 
positivos. 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 497

 
 
Ø Impactes Negativos 
 
Os principais impactes negativos resultantes do funcionamento do empreendimento 
prendem-se com aspectos relacionados com as velocidades de corrente resultantes das 
operações de turbinamento e bombagem, as variações de temperatura da água, e as 
variações dos níveis de água resultantes da exploração do empreendimento, no escalão 
principal e no contra-embalse. 
 
As variações dos níveis de água podem reflectir-se negativamente na utilização das 
margens, sobretudo a utilização lúdica, quer por razões estéticas (existência de cinturas 
sem vegetação), quer por razões de segurança (oscilações súbitas e pronunciadas dos 
níveis de água). Problemas de segurança colocam-se igualmente em relação às 
velocidades de corrente resultantes das operações de turbinamento e bombagem. 
 
A construção do empreendimento modifica por completo o regime natural do rio Sabor. 
Embora a sua existência permita assegurar que os níveis de água e as velocidades da 
corrente sejam menores nos períodos mais críticos (Inverno), introduz, por outro lado, 
uma oscilação nos níveis de água e velocidades de corrente, que, sendo menos críticos, 
ocorrem, praticamente, durante todo o ano, contrariando e surpreendendo as 
expectativas "naturais" dos utilizadores. 
 
Procede-se, de seguida, a uma análise mais localizada. 
 
 

− Área 1 (da Foz do Sabor ao contra-embalse) 
 
Nesta zona, e segundo os estudos hidrológicos desenvolvidos em capítulo específico 
deste relatório, não são de esperar efeitos negativos significativos nos usos lúdicos e 
agrícolas das margens do Sabor e no contacto directo com a água, como resultado da 
existência de um contra-embalse equipado. 
 
Por um lado, as oscilações do nível da água não são significativas a não ser junto ao 
paredão do contra-embalse (zona de vale encaixado e de difícil acesso, em que a 
utilização actual das margens é praticamente inexistente). 
 
Por outro lado, as velocidades de corrente previstas como resultado quer das operações 
de turbinamento quer de bombagem, poderão revestir-se de algum perigo, podendo 
provocar efeitos de arrastamento em pessoas e, possivelmente, em pequenas 
embarcações. No entanto, já não se farão sentir significativamente no troço final do 
Sabor, junto à Foz do Sabor, que é a zona onde esses usos da água são praticáveis. 
 
Quanto a eventuais efeitos negativos das velocidades de corrente e sua variação, nas 
práticas agrícolas nas áreas de cultivo intensivo que existem neste troço do rio (margens, 
ínsua), a partir da confluência com a ribeira da Vilariça, para além de serem pouco 
significativos, poderão ser evitados se for realizada uma adequada estabilização das 
margens. 
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Finalmente, o rebaixamento do leito do rio, na hipótese de contra-embalse equipado, 
poderá traduzir-se na manutenção, na fase de exploração, durante alguns anos, do 
arrasto de sedimentos com eventual perda da qualidade da água para uso lúdico, com 
contacto directo. 
 
No que respeita, especificamente, ao aproveitamento turístico da Foz do Sabor, 
programado no Plano de Pormenor da Foz do Sabor / Cabanas de Baixo, poderá sofrer 
alguma afectação na fase de funcionamento do empreendimento hidroeléctrico, no que 
diz respeito aos usos correlativos relacionados com o contacto directo com a água 
(banho) devido aos problemas relacionados com a qualidade da água (ressuspensão de 
sedimentos), uma vez que os problemas relacionados com velocidades de corrente 
poderão já não se fazer sentir nesta zona. 
 
Outro aspecto negativo resultante do funcionamento do empreendimento, mas não 
impeditivo do projecto de valorização, traduz-se no abaixamento da temperatura média 
da água nos meses de Verão, e à possibilidade de ocorrência de variações súbitas de 
temperatura resultantes de eventuais descargas de fundo no contra-embalse, aspecto 
que será dificilmente minimizável. 
 
 

− Área 2 e Área 3 (entre o contra-embalse e o escalão principal) 
 
Segundo os estudos hidrológicos já referidos, esta zona será a mais afectada na fase de 
funcionamento do empreendimento. A grande proximidade entre o contra-embalse e o 
escalão principal provocará, ao longo de todo o ano, grandes e súbitas oscilações dos 
níveis de água (que poderão atingir os 8 metros, ou mesmo 17,5 m, no caso da opção de 
jusante com contra-embalse não equipado), em resultado das descargas efectuadas no 
escalão principal, embora não se prevendo variações significativas nas velocidades de 
corrente.  
 
Este facto, dificulta seriamente a utilização lúdica das margens, exigindo-se medidas de 
segurança em relação à utilização das mesmas.  
 
Este aspecto torna praticamente irremediável a perda da actual praia fluvial junto à ponte 
do Sabor, uma vez que parecem não existir condições para a sua reposição no local, o 
que releva a importância do projecto da Foz do Sabor, nomeadamente, e também, como 
alternativa de substituição. 
 
Atendendo ao referido anteriormente, a alternativa de localização de jusante do escalão 
principal apresenta-se claramente mais negativa, uma vez que, ao diminuir para metade 
a distância entre o contra-embalse e o escalão principal, agravará a situação acima 
descrita, nomeadamente, provocando oscilações muito mais rápidas dos níveis de água 
e, eventualmente, desníveis mais acentuados. 
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− Restantes troços  
 
Nos restantes troços considerados, ou seja, a montante do escalão principal, seja qual 
for a sua localização, os efeitos acima descritos far-se-ão sentir muito mais 
moderadamente, sendo, sobretudo, de referir, o aspecto esteticamente negativo do 
surgimento de cinturas inter-níveis sem vegetação. 
 
Os aspectos mais negativos nestas zonas, relacionam-se com fenómenos de potencial 
deterioração da qualidade da água, comuns às albufeiras das barragens. 
 
No conjunto, os impactes identificados, para as diferentes áreas reduzidas poderão 
classificar-se de negativos, moderados, prováveis, permanentes e reversíveis. 
 
 
 
Ø Impactes positivos 
 
Os principais impactes positivos, a nível local, da existência do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor são vários e importantes. 
 
Em primeiro lugar, a existência do espelho de água constituído pelo regolfo da albufeira 
do escalão principal, e a nova paisagem criada, poderão contribuir para o 
desenvolvimento de novos pontos e motivos de atractividade para muitas das localidades 
mais próximas, nomeadamente através do aproveitamento turístico (ver capítulo 
específico). 
 
As áreas mais favoráveis a este aproveitamento são aquelas em que, em função da 
orografia, o regolfo da albufeira apresentará maior largura e espraiamento. É o caso das 
áreas de confluência, com o Sabor, das ribeiras do Pido, Xedal e Relvas (Área 4), 
continuadas um pouco mais a montante, pela área de confluência das ribeiras do 
Calvário, Zacarias e Medal (Área 5) que constituirá a principal área de espraimento da 
albufeira, chegando a atingir quase dois quilómetros de largura. 
 
As povoações existentes na área de influência destas duas zonas poderão beneficiar de 
uma localização que passará a ser privilegiada em relação à albufeira, tendo, assim, a 
oportunidade de ver compensadas as perdas agrícolas sofridas, e criar novos estímulos 
capazes de contribuir para uma inversão da tendência de envelhecimento e 
despovoamento progressivos que vêm sofrendo nas últimas décadas. É o caso de 
Cardanha, Picões, Ferradosa, Cerejais, Sendim da Ribeira, e Parada, na margem direita, 
e de Larinho, Felgar, Souto da Velha, e Meirinhos, na margem esquerda. 
 
Mais para montante, em troços do rio mais encaixados, a conjugação da albufeira, 
embora menos larga, com zonas de relevo mais movimentado, e a existência de 
acessibilidades, poderá criar áreas de valor paisagístico elevado igualmente passíveis de 
atrair visitantes. É o caso, nomeadamente, da zona de Santo André/Quinta do Souto 
(Valverde) (Área 6), e da actual ponte de Remondes e troço imediatamente a montante 
(Área 7). 
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Este aspecto, em conjugação com a revalorização mais global do património cultural e 
natural da região, e de alguns recursos endógenos (amêndoa, azeite), poderá permitir a 
tradução, a nível local e até regional, de novas possibilidades de desenvolvimento. 
 
Por outro lado, a disponibilização de uma reserva permanente de água poderá 
possibilitar algum aproveitamento ao nível da rega, permitindo melhoria da produção 
olivícola e, pontualmente, o desenvolvimento de algumas culturas regadas. 
 
O abastecimento de água poderá, ainda, constituir um impacte positivo importante para 
Torre de Moncorvo, como alternativa à eutrofização das águas da barragem de Vale de 
Ferreiros, e às carências que se fazem sentir em anos de seca. 
 
Finalmente, a existência do empreendimento hidroeléctrico traduzir-se-á muito 
positivamente ao nível das receitas municipais, uma vez que os municípios afectados 
receberão as necessárias contrapartidas financeiras. No seu conjunto poderão 
classificar-se estes impactes como positivos, moderados, prováveis, permanentes e 
reversíveis. 
 
A potenciação destes impactes, tornando-os, eventualmente, de magnitude elevada, só 
será possível no contexto, mais global, de um plano de ordenamento da albufeira e de 
um desenvolvimento integrado, com os necessários meios de investimento, cuja análise 
extravasa a escala a que nos reportamos no presente subcapítulo.  
 
 
 
 
10.3 Impactes à Escala Concelhia e Regional 

10.3.1 Escala concelhia 

O conjunto de impactes, positivos e negativos, identificados e avaliados à escala local, 
traduz-se, necessariamente, também à escala dos concelhos em que se integram as 
áreas consideradas, onde se faz sentir a influência do empreendimento. 
 
No entanto, a análise desses impactes à escala concelhia, permite, por um lado, 
relativizar os impactes avaliados, contextualizando a sua importância no âmbito do 
concelho. 
 
Por outro lado, o nível concelhio, constituindo o âmbito territorial de acção das Câmaras 
Municipais enquanto órgãos de poder local, possui uma especificidade própria, uma vez 
que a existência desse órgão de poder local com importância na intervenção e 
desenvolvimento (o que acontece de forma muito limitada com as Juntas de Freguesia), 
é um factor a ter em conta quer em termos de minimização de impactes negativos, quer 
de maximização de impactes positivos, em resultado da sua acção, e em função das 
perspectivas, políticas, e projectos de desenvolvimento existentes. 
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Ø Fase de Construção 
 
Tendo em conta as análises desenvolvidas a nível local, pode afirmar-se que, na fase de 
construção, e a nível concelhio, os impactes identificados terão algum significado, mas 
incidindo, fundamentalmente, no concelho de Torre de Moncorvo. 
 
Em termos demográficos, a presença durante alguns anos do contingente de técnicos e 
trabalhadores adstritos à obra, implicará um aumento significativo do volume da 
população presente no concelho de Torre de Moncorvo, que poderá corresponder a 10% 
da população residente total, nos momentos de pico de mão-de-obra necessária para a 
construção do aproveitamento. 
 
Este acréscimo far-se-á sentir, fundamentalmente, na zona central do município (Torre de 
Moncorvo, Larinho, Felgar), podendo corresponder a 20% da sua população residente 
total. 
 
Os impactes no emprego têm alguma expressão, mas tenderão a centrar-se, sobretudo, 
no concelho de Torre de Moncorvo. Tendo em conta projectos semelhantes (Foz Côa, 
Alqueva), poderá estimar-se entre 150 a 200 trabalhadores, o volume de mão-de-obra a 
recrutar localmente. Como se referiu, este recrutamento, é fundamentalmente, feito na 
área da construção civil e em categorias menos diferenciadas (serventes). 
 
Segundo números dos Centros de Emprego de Macedo de Cavaleiros e Torre de 
Moncorvo, os quatro concelhos afectados totalizavam, em finais de Setembro do corrente 
ano, 2550 desempregados inscritos nos respectivos centros, distribuídos da seguinte 
maneira: Macedo de Cavaleiros, 866; Torre de Moncorvo, 788; Mogadouro, 520; 
Alfândega da Fé, 376.  
 
Entre 60 a 70% dos inscritos são mulheres, e entre 20 e 25% têm menos de 25 anos. O 
comércio e restauração, os serviços (escritório), a construção civil e obras públicas 
constituíam os ramos mais solicitados em termos de emprego. 
 
Neste contexto, o volume e tipo de emprego directo proporcionado pela construção da 
barragem assume uma importância efectiva, mas moderada. No entanto, a animação da 
actividade económica, em geral, poderá traduzir-se, indirectamente no aumento do 
volume de emprego, precisamente nos ramos mais solicitados. 
 
Ao nível das actividades económicas, os impactes  negativos na actividade agrícola 
resultantes de áreas ocupadas são irrelevantes. 
 
O processo construtivo da obra e a presença de técnicos e trabalhadores, induzirão uma 
animação geral nos outros sectores da actividade económica, mas centrando-se, 
fundamentalmente, no concelho de Torre de Moncorvo.  
 
Os principais impactes positivos far-se-ão sentir, sobretudo, nos ramos do comércio, 
restauração e similares. 
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O estímulo introduzido não será, no entanto, suficiente, atendendo à sua relativamente 
curta duração e ao carácter faseado da procura, para provocar a desejada requalificação 
do aparelho comercial de Torre de Moncorvo, só possível se tiver continuidade, de forma 
sustentada, no período pós-construção.  
 
No contexto deste estudo de impacte ambiental, para além dos sítios já conhecidos, 
foram detectados alguns sítios arqueológicos com importância patrimonial (arte rupestre, 
povoado da idade do ferro, povoados romanizados).  
 
Este facto, e os necessários levantamentos específicos de todos os sítios afectados pela 
obra, a realizar antes da fase de enchimento, terão implicações positivas não só para o 
conhecimento científico da ocupação humana da região ao longo dos tempos, mas 
também porque poderá permitir recolher materiais capazes de enriquecer museus 
concelhios, desenvolvendo novos pontos de atracção local futura. 
 
 
 
Ø Fase de Enchimento 
 
A fase de enchimento implicará, naturalmente, a inundação de áreas dos quatro 
concelhos afectados. 
 
No Quadro IV.2.52 apresenta-se uma estimativa das áreas máximas inundadas, 
considerando o escalão principal a montante, com cota de NPA 250, e contra-embalse 
equipado. 
 
 

Quadro IV. 2. 52 – Áreas Máximas Inundadas 

 

Concelhos 
Área Total  

(km 2) 
Área inundada  

(km 2) % 

Alfândega da Fé 322 12,0 3,7 

Macedo de Cavaleiros  699 1,0 0,1 

Mogadouro 758 11,6 1,5 

Torre de Moncorvo 533 14,2 2,7 

 
 
 
A área inundada do concelho de Macedo de Cavaleiros é muito reduzida. Os outros três 
concelhos terão áreas inundadas com maior expressão, mas, em termos globais, pouco 
significativas.  
 
Os concelhos de Alfândega da Fé e de Torre de Moncorvo são os mais afectados, 
seguindo-se Mogadouro e Macedo de Cavaleiros. 
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A ocupação de áreas agrícolas em termos de Superfície Agrícola Utilizável, é muito 
pouco significativa no contexto concelhio (ver capítulo referente à economia agrária), 
variando entre 2% a 4% da SAU dos concelhos, enquanto a afectação de áreas florestais 
não ultrapassa os 3% no conjunto dos concelhos.  
 
A importância da ocupação de áreas agrícolas que, localmente, atinge, nalgumas áreas, 
importância significativa, perde a expressão no contexto concelhio. 
 
A ocupação de áreas de lazer, de peregrinação e culto religioso, de valor em termos  
de património cultural assume, pontualmente, importância no contexto de alguns 
concelhos. 
 
No que se refere a áreas de lazer, a eliminação da praia fluvial junto à ponte do Sabor 
assume alguma importância em termos concelhios, uma vez que constitui, juntamente 
com a Foz do Sabor, praticamente os únicos locais de utilização balnear a partir da área 
central do concelho. 
 
A inundação do Santuário de Santo Antão da Barca assume importância concelhia, em 
Alfândega da Fé, igualmente com reflexos nos concelhos vizinhos (Mogadouro e Torre 
de Moncorvo). 
 
Não ocorre inundação de núcleos populacionais habitados, e a necessidade de proceder 
a realojamentos de população rural (6 pessoas), no concelho de Alfândega da Fé, é 
muito pouco significativa no contexto concelhio. 
 
 
 
Ø Fase de Exploração 
 
O potencial abastecimento de água a Torre de Moncorvo é de grande importância 
concelhia, atendendo à insuficiência da barragem de Vale de Ferreiros devido à pequena 
dimensão da sua bacia hidrográfica e à eutrofização das águas da albufeira. 
 
Em termos de potencialidades de regadio, embora o empreendimento não contemple a 
irrigação de largas áreas de agricultura intensiva (nomeadamente o vale da Vilariça), 
permitirá a rega de áreas adjacentes à albufeira, nomeadamente áreas de olival. 
 
A albufeira criará áreas de grande espraiamento no Norte do concelho de Torre de 
Moncorvo, Sudeste de Alfândega da Fé e Sudoeste de Mogadouro. A albufeira poderá 
constituir uma importante área de atracção turística. 
 
A potenciação e aproveitamento deste aspecto não é, no entanto, um resultado imediato 
e automático da existência da barragem, sendo inseparável da existência de um Plano 
de Ordenamento da albufeira, e, sobretudo, de volumes de financiamento capazes de 
promover o aproveitamento dos recursos criados, de forma sustentável e sustentada. 
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A Câmara Municipal de Torre de Moncorvo vê neste aspecto uma oportunidade 
fundamental para dar continuidade à animação económica resultante da fase de 
construção, defendendo a criação de uma "Área Protegida Regional Sabor/Reboredo", 
englobando o rio Sabor e a Serra do Reboredo, distando de 8 km, e entre os quais se 
localizam Torre de Moncorvo, Larinho e Felgar, permitindo criar as bases para o 
desenvolvimento de um projecto de turismo de natureza, capaz de reabrir perspectivas 
de desenvolvimento do concelho. 
 
A Câmara Municipal, que desenvolveu já um projecto global para a Serra do Reboredo, 
apontando para um investimento da ordem dos 200 mil contos, estima agora que o 
investimento necessário para desenvolver uma Área Protegida no rio Sabor, cumprindo 
funções de lazer, atracção turística e educação ambiental, rondará o milhão de contos, 
esforço de investimento que não está ao alcance do município, só passível de ser 
reunido, no contexto das contrapartidas proporcionadas pela construção da barragem. 
 
Em suma, a Câmara Municipal de Torre de Moncorvo considera que a existência da 
barragem é indispensável para o desenvolvimento de um projecto deste tipo.  
 
Também a Câmara Municipal de Alfândega da Fé considera que a barragem irá facilitar a 
aposta já assumida na valorização do rio Sabor como um aspecto importante para o 
desenvolvimento de áreas de lazer e da capacidade de atracção turística do concelho. 
 
Embora a criação da albufeira venha a inundar a área de Santo Antão da Barca, 
incluindo o Santuário (que deverá ser reconstruído a cota mais elevada) e a praia fluvial, 
onde vem investindo há algum tempo, a Câmara Municipal considera que a albufeira 
criada, e a nova paisagem dela resultante, com a largura que atingirá na zona referida, e 
tornando mais acessível o difícil acesso à zona do rio, permitirá não só compensar os 
efeitos negativos como potenciar os aspectos positivos podendo constituir um ponto de 
atracção importante para o concelho, para além de outros aspectos como a reserva de 
água, utilizável, no abastecimento público e rega. 
 
 
 
 
10.3.2 Escala Regional 

A fase de construção do empreendimento poderá ter reflexos positivos com alguma 
repercussão à escala regional. 
 
Ao nível do emprego directo, para além do número de trabalhadores recrutados 
localmente, uma boa parte da restante mão-de-obra poderá ser recrutada na região. 
 
Por outro lado, outros aspectos relacionados com o fornecimento de materiais e produtos 
para a obra, estaleiro social e refeitório poderão fazer-se sentir positivamente, 
regionalmente, para além, portanto, dos concelhos mais próximos e directamente 
afectados pelo empreendimento. 
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Para além da fase de construção, o empreendimento poderá produzirá alguns efeitos 
relevantes na fase de exploração, a nível regional. 
 
Um dos efeitos directos potencialmente mais relevantes prende-se com a contribuição 
para a regularização de caudais e o controlo de cheias no rio Douro que afectam, 
sobretudo, a Régua, mas que se fazem sentir até à foz do Douro (Gaia), com os 
consequentes prejuízos em áreas urbanas e áreas agrícolas.  
 
A gestão dos níveis de água nas albufeiras do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor permitirá um amortecimento importante dos caudais afluentes do rio Sabor, 
contribuindo de forma relevante para o controlo de cheias a jusante. 
 
No entanto, só por si, a existência da barragem do Sabor não resolverá os problemas do 
controlo de cheias, o qual só será possível através da construção de outras albufeiras de 
regularização em afluentes do Douro (rios Tua, Tâmega, Côa e Paiva), bem como da 
existência de um sistema integrado de gestão da globalidade das albufeiras e 
aproveitamentos (ver capítulo sobre Hidrologia). 
 
Por outro lado, a existência da futura albufeira, se for objecto do necessário ordenamento 
e de investimentos que a transformem numa área qualificada do ponto de vista ambiental 
e paisagístico, poderá constituir um elo intermédio relativamente importante completando 
uma rede de áreas com características naturais e paisagísticas de elevado valor, onde 
pontifica o Parque Natural de Montesinho.  
 
Este Parque Natural, o mais recentemente criado Parque Natural do Douro Internacional, 
o próprio troço nacional do rio Douro, o Parque de Natureza do Azibo, e uma futura área 
na conjunção dos concelhos de Moncorvo, Alfândega da Fé e Mogadouro, propiciada 
pela futura albufeira, constituiriam uma rede capaz de que potenciar cada uma destas 
áreas, desenvolvendo a atractividade global da região transmontana, ancorada na 
valorização do património natural e cultural, de produtos agro-pecuários de qualidade, 
promovendo a circulação regional. 
 
 
 
 
10.4 Impactes à Escala Nacional 

À escala nacional, os principais impactes resultantes do aproveitamento hidroeléctrico do 
Baixo Sabor traduzir-se-ão numa maior capacidade de produção de energia eléctrica 
com base em recursos endógenos e com aproveitamento de fontes renováveis, 
traduzindo-se positivamente, em termos ambientais, tal como referenciado e preconizado 
nos objectivos programáticos e intersectoriais do Plano Nacional de Política de Ambiente 
(PNPA). 
 
No mesmo contexto (PNPA) a construção do empreendimento contribuirá, igualmente, 
para uma maior capacidade de gestão dos recursos hídricos em território nacional. 
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10.5 Atitudes Face ao Projecto 

A construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor é, actualmente, uma 
matéria já do domínio público, tendo dado origem a um conjunto de reacções e tomadas 
de posição do âmbito local e não local. 
 
Com o objectivo fundamental de desenvolver algumas formas, ainda que limitadas, de 
envolvimento do público local que possibilitassem, por um lado, o levantamento das 
opiniões locais face ao projecto e, por outro, a recolha de elementos que pudessem 
contribuir para caracterização da situação existente, foram desenvolvidos Estudos 
Complementares ao EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. 
 
O tipo de abordagem desenvolvida privilegiou a auscultação dos principais actores 
sociais locais, através da solicitação de depoimentos ou aplicação de inquéritos. O 
trabalho direccionado para a população "em geral" foi mais limitado, traduzindo-se na 
realização de algumas entrevistas informais, embora minimimamente orientadas, em 
locais seleccionados. 
 
No âmbito dos referidos estudos solicitou-se aos presidentes dos quatro municípios 
directamente afectados pelo empreendimento um depoimento sobre as expectativas, 
positivas e negativas, geradas pela construção do Aproveitamento Hidroeléctrico. 
Obteve-se resposta por parte dos Presidentes das Câmara Municipais de Torre de 
Moncorvo e Alfândega da Fé. 
 
Para auscultação de outros actores sociais e "agentes de desenvolvimento local" aplicou-
se um inquérito por questionário aos dirigentes máximos de 49 instituições, distribuídas 
pelos quatro concelhos: juntas de freguesia (todas as que terão áreas inundáveis); 
organizações representativas dos sectores de actividade económica (primário, 
secundário e terciário); conselhos directivos de instituições de ensino; associações sócio-
culturais e recreativas; instituições de solidariedade social. Obtiveram-se 42 respostas 
(85,7% dos inquiridos); nos concelhos de Torre de Moncorvo e Alfândega da Fé obteve-
se 100% de respostas. 
 
Finalmente, realizaram-se algumas dezenas de entrevistas de curta duração a elementos 
da "população em geral", em locais seleccionados (principais áreas afectadas, principais 
povoações, Santo Antão da Barca). 
 
Apresenta-se, seguidamente, as principais conclusões resultantes das análises 
realizadas no âmbito dos referidos Estudos Complementares. 
 
Em primeiro lugar constatou-se a existência de um conhecimento generalizado e, em 
muitos casos aprofundado, sobre o projecto, no que respeita à sua configuração geral, 
local aproximado de implantação do escalão principal e cota máxima aproximada. 
 
Constatou-se, igualmente, um grau elevado de elaboração social sobre o projecto, de 
construção de expectativas, consolidação de opiniões, e mesmo de cristalização de 
posições em relação ao mesmo. 
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Com base na análise dos elementos recolhidos (depoimentos, inquéritos, entrevistas) 
verificou-se que o apoio à construção do projecto é claramente maioritário e distribuído 
por toda a área de influência directa do empreendimento, embora de forma 
gradativamente diferenciada. 
 
Apesar da expressão muito minoritária, e mais localizada geograficamente, constatou-se 
que o projecto suscita também contestação e oposição. 
 
O concelho de Torre de Moncorvo, onde a barragem será construída, é a área territorial 
onde se expressa o maior apoio ao projecto, sendo, igualmente, a área onde mais se 
afirmam as posições contrárias à sua construção. 
 
Depois de Torre de Moncorvo, o concelho de Alfândega da Fé surge como a área 
territorial em que o apoio ao projecto se expressa de forma mais consistente. 
 
No concelho de Mogadouro verifica-se uma maior ambiguidade, uma vez que, embora o 
apoio ao projecto encontre efectiva expressão, o mesmo não parece suscitar grande 
entusiasmo e expectativas. 
 
Finalmente, no concelho de Macedo de Cavaleiros embora as opiniões sobre o projecto 
sejam também favoráveis, não são acompanhadas de grandes expectativas, uma vez 
que a área de afectação directa do projecto é muito reduzida. 
 
Esta diferenciação territorial sobre as expectativas em relação ao projecto parece 
encontrar correspondência no facto de apenas os presidentes das Câmara Municipais de 
Torre de Moncorvo e Alfândega da Fé terem respondido ao pedido de depoimento sobre 
o projecto, e de os únicos presidentes de junta de freguesia que não responderam ao 
inquérito pertencerem ao concelho de Mogadouro. 
 
Os presidentes das câmaras municipais de Torre de Moncrovo e Alfândega da Fé 
apresentaram-se como grandes defensores da construção do empreendimento, 
preocupando-se, quase exclusivamente, com os potenciais aspectos positivos. 
 
Para o presidente da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo a construção do projecto 
assume mesmo uma importância estratégica, quer para a reanimação das actividades 
económicas durante a fase de construção, quer como fonte de financiamento capaz de 
proporcionar o desenvolvimento das infraestruturas de apoio capazes de rentabilizar o 
futuro espelho de água como elemento central de um projecto concelhio de 
desenvolvimento, o de uma "área natural" privilegiada para o desenvolvimento de um 
"turismo de natureza". 
 
Entre os presidentes de junta de freguesia verifica-se, igualmente, um apoio muito 
maioritário e por vezes "militante" em relação ao projecto, na perspectiva dos benefícios 
que o empreendimento poderá trazer, directa e indirectamente para as suas freguesias, 
quer na fase de construção quer na fase de exploração.  
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Em geral, os presidentes de junta de freguesia mostraram grande expectativa em relação 
aos potenciais efeitos positivos do empreendimento, dando grande importância a  
esses efeitos, tendendo a desvalorizar ou mesmo a negar a existência de aspectos 
negativos.  
 
No entanto, também entre os presidentes de junta de freguesia se exprimem situações 
pontuais de reserva ou contestação ao projecto, correspondentes aos locais em que os 
impactes sobre a actividade agrícola e a pastorícia são mais significativos, como é o caso 
do Felgar. 
 
Em geral, os presidentes da Junta de Freguesia mostraram muita sensibilidade  
aos aspectos socioeconómicos (emprego, actividades económicas, turismo) e muito 
pouca sensibilidade aos aspectos sócio-culturais e "naturais" (património cultural e 
natural). 
 
Embora mais moderada, a expectativa sobre a existência maioritária de efeitos positivos 
do projecto é generalizada entre os restantes grupos inquiridos. 
 
Para os dirigentes das organizações representativas dos sectores secundário e terciário o 
aproveitamento hidroeléctrico trará, fundamentalmente, efeitos positivos. 
 
Os dirigentes das organizações representativas do sector primário identificaram efeitos 
positivos diversificados (emprego, turismo, rega, reconversão agrícola) e efeitos 
negativos concentrados na actividade agrícola e na pastorícia. Não obstante declaram-
se, na totalidade, favoráveis à construção do projecto. 
 
Os grupos de inquiridos não directamente ligados a interesses materiais específicos 
(presidentes de conselhos directivos de instituições de ensino, dirigentes de associações 
sócio-culturais e recreativas, e de instituições de solidariedade social) revelaram uma 
maior sensibilidade aos aspectos sócio-culturais e "ambientais". Identificaram efeitos 
positivos (emprego, turismo, agricultura, abastecimento de água) e negativos (agricultura 
e pastorícia, paisagem, ecologia, património cultural). 
 
Na totalidade destes grupos, apenas dois inquiridos não se mostraram favoráveis à 
construção do empreendimento. Um deles (presidente de conselho directivo) afirmou-se 
nem favorável nem desfavorável e o outro (associação local de defesa do património 
cultural e natural) afirmou-se muito desfavorável à construção do aproveitamento 
hidroeléctrico. 
 
No âmbito das entrevistas realizadas, constatou-se, de novo, um apoio maioritário à 
construção do empreendimento. As maiores expectativas e os apoios mais pronunciados 
registaram-se entre os entrevistados ligados ao comércio e hotelaria. 
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Entre os agricultores as posições dividem-se. A maioria dos entrevistados mostrou 
preferência pelas indemnizações, desde que reflictam o "justo valor" das terras e 
rendimentos afectados. Uma minoria opõe-se ao projecto considerando que as mesmas 
indemnizações não poderão cobrir os investimentos realizados e compensar a perca dos 
rendimentos.  
 
Entre os pastores, a oposição ao projecto é generalizada, uma vez que se perderão as 
melhores áreas de pasto. 
 
Ao nível do património cultural, e especificamente em relação à afectação do Santuário 
do Santo Antão da Barca, também entre os organizadores e "romeiros" da festa anual do 
Santo Antão o apoio à construção do projecto é muito maioritário, desde que seja 
assegurada a reconstrução do santuário. No entanto, as reservas são generalizadas em 
relação à eficácia desta reconstrução, no que respeita à manutenção do simbolismo do 
santuário, estreitamente relacionado com o local onde foi fundado, na sua relação com o 
rio. 
 
Para além de agricultores e pastores, a oposição ao projecto é assumida por 
entrevistados que valorizam e defendem a conservação da paisagem e do património 
natural e cultural existente na área a afectar pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor. 
 
Num balanço geral, pode considerar-se que a perspectiva de construção do 
empreendimento veio introduzir um elemento psicológico rápida e intensamente 
reconstruído socialmente, traduzindo-se na constituição de enormes expectativas nos 
concelhos potencialmente afectados, especialmente naquele em que o projecto se irá 
localizar, Torre de Moncorvo. 
 
A perspectiva do estímulo provocado pelo empreendimento, apoiada em experiências 
mais recentes (barragem de Foz Côa) ou menos recentes, mas ainda próximas 
(barragem do Pocinho), veio criar um conjunto de expectativas de reanimação da 
actividade económica local durante a fase de construção do empreendimento, de criação 
de novas condições de atractividade (albufeira) e o ingresso de contrapartidas financeiras 
capazes de constituírem uma base importante para o desenvolvimento turístico, por sua 
vez potenciador do aproveitamento de outros recursos endógenos (património cultural e 
natural, produtos agrícolas e pecuários de qualidade). 
 
Mais ou menos fundadamente, a barragem vem assim constituir-se, para a grande 
maioria dos actores e da população em geral, como uma grande oportunidade e um 
factor potenciador central para os projectos de desenvolvimento local. 
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10.5.1 Síntese de Avaliação de Impactes 

10.5.1.1 Introdução 

Ao longo dos pontos anteriores foi sendo desenvolvida, às diferentes escalas e 
dimensões, a identificação e avaliação dos principais impactes, negativos e positivos, do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. 
 
No presente sub-capítulo, proceder-se-á a uma síntese e sistematização da avaliação 
efectuada. Seguindo a orientação global adoptada para este estudo de impacte 
ambiental, começar-se-á por efectuar uma síntese dos impactes globais do 
empreendimento, traduzida em matriz de impactes. 
 
Em seguida, proceder-se-á a uma síntese sistematizada de análise das alternativas 
consideradas.  
 
 
 
 
10.5.1.2 Avaliação global 

Do exposto ao longo deste capítulo, resulta que o Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor implicará um conjunto de impactes negativos e positivos, que se passa a indicar, 
resumidamente, de forma sistematizada. 
 
 
 
Ø Impactes positivos 

 
Os principais impactes positivos da existência do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor são vários e estendem-se do nível nacional ao regional e local. 
 
A nível nacional, o empreendimento permite contribuir, por um lado, para a criação de 
uma reserva estratégica de água e, por outro, para a produção de energia eléctrica, sem 
recurso a combustíveis fósseis. 
 
A nível regional poderá permitir alguma intervenção positiva na regularização dos caudais 
do rio Douro, contribuindo, por um lado, para minorar os efeitos de cheia a jusante, em 
momentos críticos, e, por outro lado, contribuindo para a manutenção dos níveis das 
barragens do Douro, em períodos secos. 
 
Na fase de construção, o empreendimento irá reflectir-se positivamente na economia 
local, proporcionando empregos directos, fundamentalmente relacionados com as 
operações de construção.  
 
Poderá, ainda, proporcionar empregos indirectos e aumento de níveis de rendimento, 
como resultado de um estímulo mais global da economia local, em consequência quer 
das operações de construção, quer do afluxo e permanência de centenas de 
trabalhadores relacionados com a obra. Comércio, hotelaria e restauração, são os ramos 
de actividade que mais poderão aproveitar positivamente com o empreendimento. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 511

 
 
O empreendimento proporcionará, ainda, a alguns proprietários dos terrenos 
directamente afectados, a possibilidade de ganhos financeiros, resultantes das 
respectivas indemnizações. 
 
A construção do empreendimento possibilitará, ainda, a beneficiação de algumas vias 
rodoviárias já existentes e a abertura de outras que possibilitarão ou facilitarão o acesso 
à futura albufeira.  
 
A existência do empreendimento constituirá, ainda, uma fonte de rendimento para os 
municípios afectados, que receberão as necessárias contrapartidas financeiras. A 
existência de uma reserva de água poderá, ainda, permitir aproveitamento para rega, 
sobretudo de áreas de olival, e abastecimento de água. 
 
Na fase de exploração, a existência de um espelho de água, em conjugação com a 
valorização de outros recursos endógenos, poderá permitir o desenvolvimento  
da atractividade local e regional, propiciando o desenvolvimento de um turismo de 
natureza. 
 
 
 
Ø Impactes negativos 

 
Os principais impactes negativos ocorrerão durante as fases de construção das 
barragens e enchimento das albufeiras. 
 
Os impactes resultantes da fase de construção serão, em geral, temporários, e poderão 
traduzir-se ao nível da fluidez e segurança viárias, e no ambiente sonoro, como 
consequência do funcionamento e movimentação de maquinaria e veículos pesados de 
transporte nos locais de obra e vias de acesso, em especial aquando do atravessamento 
ou proximidade de povoações. 
 
As operações de construção, em geral, e do contra-embalse, em particular, sobretudo se 
for equipado com bombagem, poderão ser conflituais com o projecto de valorização da 
Foz do Sabor, conforme regulamentado no Plano de Pormenor da Foz do Sabor / 
Cabanas de Baixo, quer em termos de prazos de construção, quer de disponibilização de 
água do rio Sabor com qualidade suficiente para uso com contacto directo. 
 
As operações de construção irão afectar algumas áreas agrícolas, ocupadas pelas áreas 
de estaleiro, situadas acima da cota de NPA. As operações de dragagem do leito do rio 
Sabor, no caso de o contra-embalse ser equipado, poderão produzir alguma afectação 
das áreas agrícolas de exploração intensiva situadas nas margens do rio Sabor entre a 
confluência com a ribeira da Vilariça e a Foz do Sabor. 
 
A construção do contra-embalse impossibilitará a pesca intensiva, à rede, no troço final 
do rio Sabor, uma vez que inviabilizará o Sabor como local de desova para as 
populações de Barbo existentes na albufeira da Valeira. 
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A construção do empreendimento implicará, temporariamente, a afectação da circulação 
rodoviária no IP2, junto à ponte do Sabor, e da EN 325 (ligação IP2 - Torre de Moncorvo), 
no mesmo local; da EN 315 junto à ponte sobre a ribeira de Zacarias (ligação Sendim da 
Ribeira - Alfândega da Fé); e EENN 216 e 217, junto à ponte de Remondes, (ligação 
Mogadouro - Macedo de Cavaleiros). Nestes pontos, as referidas vias ficarão submersas, 
nos troços localizados a cotas inferiores à cota de NPA, devendo ser objecto de 
restabelecimento. 
 
O enchimento das albufeiras implicará a ocupação das áreas de uso agrícola e de 
pastorícia existentes até à cota de NPA, e impossibilitará outros usos actuais das 
margens do Sabor, nomeadamente os usos lúdicos (banho, pesca à linha).  
 
As principais áreas agrícolas afectadas situam-se na zona de Felgar/Cilhades, e junto às 
ribeiras de Zacarias e Medal (Quinta do Badalo e Quintas Branca, de S. Gonçalo, de 
Crestelos e dos Barrais).  
 
As principais áreas com uso lúdico situam-se na zona da ponte do Sabor, na zona de 
Felgar/Cilhades, e na zona das referidas quintas, bem como a montante da ponte de 
Remondes. O enchimento das albufeiras implicará, ainda, a afectação de património 
arqueológico e edificado (ver capítulo específico).  
 
Ao nível do património cultural, ressalta a afectação directa do Santuário de Santo Antão 
da Barca, de efectiva importância local, e da zona de Cilhades, com ocupação humana 
conhecida remontando à Idade do Ferro. 
 
As albufeiras implicarão, ainda, a afectação de vários edifícios com uso agrícola e com 
uso de habitação. Todo o núcleo de Cilhades ficará submerso, e alguns edifícios do 
núcleo de Santo André serão igualmente afectados, para além de vários edifícios 
situados em zonas de quintas.  
 
A afectação de edifícios de habitação ocorrerá na Quinta das Laranjeiras em Cilhades, na 
Quinta de S. Gonçalo, na Quinta de Crestelos e na Quinta de S. Antão da Barca, mas 
apenas implicará o realojamento de 6 moradores da Quinta de S. Gonçalo. Todos os 
outros edifícios são utilizados apenas temporariamente. 
 
Na fase de exploração, a distância entre o contra-embalse e o escalão principal do 
empreendimento, em função das características do projecto, implicará a existência 
permanente de grandes variações de nível da água e de velocidade de corrente na 
albufeira do contra-embalse, as quais, por motivos de segurança, inviabilizarão o uso 
lúdico das margens nesta zona. 
 
Ainda na fase de exploração, a opção de contra-embalse equipado, em função das 
velocidades de corrente resultantes das operações de turbinamento e bombagem, poderá 
traduzir-se negativamente nos usos lúdicos com contacto directo com a água e nas 
práticas agrícolas nas margens e ínsua, no troço entre o contra-embalse e a Foz do 
Sabor. 
 
Nos quadros seguintes apresenta-se a síntese da avaliação global de impactes para as 
fases de construção, enchimento e exploração. 
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Quadro IV. 2. 53 – Impactes na Fase de Construção – Socioeconomia 

 
 Impactes 

Uso e Acções Emprego Demografia Pesca 
Comércio e 

Serviços Industria 
Habitação e 

Realojamentos  
Abastecimentos 

de Água 
Vias de 

Comunicação 
Finanças 

Municipais  
Serviços 
Públicos 

Saúde e 
Bem-estar  

Aceitação 
Social 

 
Estaleiros  

M (+1) 
I (2) - 

M (-1) 
I (2) 

M (+1) 
I (2) 

M (+1) 
I (1) - - - - - 

M (-1) 
I (2) - 

Pedreiras e 
Escombreiras  

M (+1) 
I (2) - 

M (-1) 
I (2) - 

M (+1) 
I (2) - - - - - 

M (-1) 
I (2) - 

Escavações e 
Aterros  

M (+1) 
I (2) - 

M (-1) 
I (2) - 

M (+1) 
I (2) - - - - - 

M (-1) 
I (2) - 

Desmatação - - 
M (-1) 
I (1) - - - 

M (+3) 
I (1) - - - 

M (-1) 
I (1) - 

Desvio do Leito do 
Rio - - 

M (-1) 
I (3) - - - - - - - - - 

Acessos Provisórios  - - - - - - - 
M (+1) 
I (3) - - - - 

Tráfego de Pesados  - - - 
M (+1) 
I (3) - - - 

M (-1) 
I (2) 

M (-1) 
I (2) - 

M (-2) 
I (2) 

M (-2) 
I (3) 

Circuitos Hidráulicos  - - 
M (-1) 
I (2) - - - - - - - - - 

Barragem        
(Escalão Principal) e 
Estruturas Anexas  

M (+2) 
I (3) 

 
- M (-1) 

I (3) 
M (+1) 
I (3) 

M (+1) 
I (3) 

 
- 

 
- 

 
- M (+1) 

I (2) 

 
- 

 
- M (+3) 

I (2) 

Barragem           
(Contra-embalse) e 
Estruturas Anexas  

M (+1) 
I (3) 

 
- M (-1) 

I (2) 
M (+1) 
I (3) 

M (+1) 
I (3) 

 
- 

 
- 

 
- M (+1) 

I (2) 

 
- 

 
- 

 
- 

Rebaixamento do 
Nível do Rio 

M (+1) 
I (3) - 

M (-2) 
I (2) - 

M (+1) 
I (3) - - - - - 

M (-1) 
I (1) - 

Restabelecimento de 
Comunicações 

M (+1) 
I (2) - 

M (+1) 
I (2) 

M (+2) 
I (3) 

M (+1) 
I (3) - - 

M (+2) 
I (3) - - - 

M (+3) 
I (3) 

Estaleiro Social e 
Presença de 
Trabalhadores 

M (+1) 
I (1) 

M (+2) 
I (2) 

 
- 

M (+2) 
I (3) M (+1) 

I (2) 
M (-1) 
I (2) 

 
- 

 
- M (+1) 

I (2) 
M (-2) 
I (3) 

 
- M (+1) 

I (3) 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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Quadro IV. 2. 54 – Impactes na Fase de Enchimento e Exploração – Socioeconomia 

 

 Impactes 

Uso e Acções Emprego Demografia Pesca 
Comércio e 

Serviço Industria 
Habitação e 

Realojamento 
Abastecimento 

de Água 
Vias de 

Comunicação 
Finanças 

Municipais  
Serviços 
Públicos 

Saúde e 
Bem-estar  

Aceitação 
Social 

 
Irrigação M (+1) 

I (2) 
- - - - - M (-1) 

I (1) 
- - - - M (+3) 

I (1) 

Energia M (+1) 
I (1) 

M (+1) 
I (1) 

- M (+1) 
I (1) 

M (+1) 
I (1) 

- - - M (+1) 
I (1) 

M (+1) 
I (1) 

M (+1) 
I (1) 

M (+1) 
I (1) 

Água para 
Abastecimento 

- M (+1) 
I (2) 

- M (+2) 
I (2) 

M (+1) 
I (1) 

- M (+3) 
I (3) 

- M (+1) 
I (1) 

M (+2) 
I (2) 

M (+2) 
I (2) 

M (+3) 
I (3) 

Regulação de Caudais  M (+1) 
I (1) 

- M (+1) 
I (2) 

M (+1) 
I (1) 

- M (+1) 
I (2) 

- M (+1) 
I (2) 

- - M (+1) 
I (3) 

M (+2) 
I (3) 

Utilização Industrial M (+1) 
I (2) 

M (+1) 
I (2) 

- - M (+2) 
I (3) 

- - - M (+1) 
I (1) 

- - M (+1) 
I (1) 

Navegação M (+1) 
I (1) 

- - M (+1) 
I (3) 

- - - - - - - M (+1) 
I (3) 

Combate a Incêndios  M (+1) 
I (1) 

- - M (+1) 
I (1) 

M (+1) 
I (2) 

M (+2) 
I (3) 

- - M (+1) 
I (1) 

- M (+2) 
I (3) 

M (+2) 
I (3) 

Pesca M (+1) 
I (1) 

- M (+3) 
I (3) 

M (+1) 
I (2) 

- - - - - - - M (+2) 
I (3) 

Recreio M (+1) 
I (2) 

M (+1) 
I ( 2) 

- M (+3) 
I (3) 

- - - - - - - M (+2) 
I (3) 

Barragem          
(Escalão Principal) e 
Estruturas Anexas  

M (+1) 
I (2) 

- M (+1) 
I (3) 

- - - M (+3) 
I (2) 

M (+2) 
I (2) 

M (+1) 
I (1) 

- - - 
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(continuação) 
 

 Impactes 

Uso e Acções Emprego Demografia Pesca 
Comércio e 

Serviço Industria 
Habitação e 

Realojamento 
Abastecimento 

de Água 
Vias de 

Comunicação 
Finanças 

Municipais  
Serviços 
Públicos 

Saúde e 
Bem-estar  

Aceitação 
Social 

 
Descargas de Fundos  - - M (-2) 

I (2) 
- - - - - - - - - 

Bacias de Dissipação - - M (+1) 
I (2) 

- - - - - - - - - 

Barragem           
(Contra-embalse e 
Estruturas Anexas  

M (+1) 
I (2) 

- M (-3) 
I (3) 

- - - M (+1) 
I (1) 

- - - - - 

Albufeiras  M (+2) 
I (2) 

M (+1) 
I (2) 

M (+2) 
I (2) 

M (+2) 
I (3) 

M (+1) 
I (1) 

M (-1) 
I (2) 

M (+2) 
I (2) 

M ~(-1) 
I (1) 

M (+2) 
I (1) 

- - M (+3) 
I (3) 

Regime de Descargas/ 
Variação de Nível - - M (-2) 

I (2) 
M (-1) 
I (2) 

- - - - - - M (-1) 
I (2) 

M (-2) 
I (3) 

Novos acessos  M (+1) 
I (3) 

- M (+1) 
I (1) 

M (+2) 
I (3) 

M (+1) 
I (3) 

- - M (+1) 
I (3) 

- - - M (+2) 
I (3) 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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10.6 Avaliação de Alternativas 

Ao longo da avaliação feita neste capítulo foram sendo considerados alguns aspectos 
relacionados com a avaliação das diversas alternativas. Neste ponto proceder-se-á a 
uma análise mais sistemática das alternativas em presença. 
 
Atendendo à relativa complexidade do conjunto de alternativas de projecto e aos 
diferentes níveis de importância de que se revestem, considerou-se, como orientação 
para o actual estudo de impacte ambiental, a avaliação comparativa de alternativas, por 
grupos, por ordem decrescente da sua importância em termos de incidências ambientais. 
 
 
a) 1º Grupo de Avaliação: Localização da Barragem do Escalão Principal  
 
Na fase de construção, e tanto quanto é possível avaliar nesta fase do projecto, as 
localizações de montante e jusante surgem como relativamente equivalentes. Em ambos 
os casos serão ocupadas algumas áreas com uso agrícola, acima do NPA.  
 
Por outro lado, e em termos de impactes resultantes das operações de construção 
(emissão de poeiras, ruído) se a localização de jusante aproxima mais a área de estaleiro 
do principal núcleo populacional, Torre de Moncorvo, sede de concelho, e também da 
povoação de Larinho, afasta-a de outros núcleos, como Cardanha e Felgar, sendo este 
último a segunda povoação mais populosa do concelho. Em relação à localização de 
montante acontece exactamente o contrário. 
 
Por último, a localização de jusante permite melhores acessos à obra pela margem 
direita, o que poderá possibilitar algum desvio de tráfego de pesados que atravessará 
Torre de Moncorvo para aceder à obra pela margem esquerda do Sabor, o que, 
comparativamente com a localização de montante, poderá compensar a maior 
proximidade da localização de jusante em relação a Torre de Moncorvo. 
 
Na fase de enchimento, a opção de montante poderá ser relativamente mais favorável, 
no caso da cota de NPA poder baixar dos 250 m e equivaler-se à cota de NPA de 
jusante. De facto, a localização de montante permite a preservação de algumas áreas 
agrícolas localizadas na margem esquerda, junto a Larinho, que, na hipótese de jusante, 
ficariam inundadas, e, com cotas de NPA equivalentes, a localização de montante não 
provocaria ocupação de áreas agrícolas superiores na restante área abrangida pelo 
regolfo da albufeira.  
 
No entanto, este factor diferenciador poderá desvanecer-se, caso se considerem de 
pouca importância as referidas áreas agrícolas junto a Larinho, situadas entre as duas 
localizações em análise, podendo os seus proprietários preferir receber as respectivas 
indemnizações. 
 
Em termos de acessibilidades futuras, a opção de montante afigura-se bastante mais 
favorável, uma vez que permitirá a ligação viária entre a margem esquerda e a margem 
direita, que poderá ser feita pelo coroamento da barragem, a qual se torna muito mais útil 
a montante do que a jusante. 
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Na fase de exploração, a localização de montante é bastante mais favorável, uma vez 
que aumenta a distância entre o escalão principal e o contra-embalse, permitindo que as 
variações de nível resultantes das descargas do escalão principal sejam menos bruscas, 
com melhoria das condições de segurança junto às margens.  
 
Por outro lado, a hipótese de jusante poderá ser bastante mais gravosa, caso se opte por 
um contra-embalse não equipado, uma vez que as variações de nível da albufeira do 
contra-embalse resultantes de turbinamento no escalão principal poderão atingir, neste 
caso, os 17,5 m, ao passo que na localização de montante, quer o contra-embalse seja 
ou não equipado, as variações de nível provocadas na albufeira do contra-embalse não 
excederão os 8 m. 
 
Em síntese, pode considerar-se a alternativa de localização a montante como muito mais 
favorável. 
 
 
b) 2º Grupo de Avaliação: Equipamento do Contra-embalse 
 
A opção entre a alternativa de contra-embalse equipado ou não equipado não é clara, na 
fase de construção.  
 
Por um lado o contra-embalse não equipado é mais favorável uma vez que evitará a 
profunda intervenção no leito do Sabor, que resultará da opção de contra-embalse 
equipado, com potenciais consequências nos usos agrícolas e lúdicos, e no projecto de 
valorização da Foz do Sabor regulamentado no Plano de Pormenor da Foz do Sabor / 
Cabanas de Baixo.  
 
Por outro lado, o contra-embalse equipado é mais favorável, uma vez que exigirá um 
volume de mão de obra superior, podendo chegar a um máximo de mais  
130 trabalhadores. É, igualmente mais favorável uma vez que exigirá um volume de 
tráfego de pesados muito menor para transporte de inertes (28/dia, no máximo) do que a 
opção não equipada (52/dia, no máximo).  
 
Em contrapartida, o tráfego de camiões necessários para a construção do contra-
embalse equipado prolongar-se-á por um período mais alargado, resultando num número 
total de camiões bastante superior para esta solução. 
 
Na fase de exploração, a existência de um contra-embalse equipado poderá ter alguns 
efeitos positivos, na moderação das variações de nível entre o contra-embalse e a foz do 
Sabor. As principais vantagens, na fase de exploração, de um contra-embalse equipado, 
residem nas maiores possibilidades de regularização dos caudais do rio Douro, e na 
produção de energia.  
 
No entanto, a opção de contra-embalse equipado é mais negativa, em função das 
velocidades de corrente originadas pelas operações de turbinamento e bombagem, 
podendo afectar o uso com contacto directo com a água (banho, pequenas 
embarcações), no troço entre o contra-embalse e a Foz do Sabor. 
 
Conclui-se que o equipamento do contra-embalse é medianamente mais favorável do 
que a opção de contra-embalse não equipado. 
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c) 3º Grupo de Avaliação: Análise da Sensibilidade do NPA do Escalão Principal  
 
A possibilidade de abaixamento da cota de NPA do escalão principal afigura-se favorável 
em vários aspectos. Em geral, permite uma menor afectação dos usos agrícolas. Mais 
especificamente, permitiria preservar a ponte sobre a ribeira de Zacarias (cerca da           
cota 250); permitiria a não afectação do núcleo de Santo André, cujos edifícios a cotas 
mais baixas se localizam cerca da cota 250.  
 
Este núcleo, embora esteja neste momento abandonado enquanto local de habitação 
permanente, continua a ser utilizado esporadicamente para apoio de actividades 
agrícolas, para além de ter algum valor em termos de património cultural (ver capítulo 
específico).  
 
Finalmente, permitiria, ainda, menor afectação das Estradas Nacionais 216 e 217, a 
montante da ponte de Remondes (7º troço). Convém, ainda, referir, que ligeiramente 
abaixo da cota 250, se encontram alguns elementos com valor ao nível do património 
cultural, inventariados no respectivo capítulo deste Relatório. Assim, entende-se que a 
possibilidade de abaixamento da cota de NPA apresenta um conjunto de vantagens para 
os factores socioeconómicos. 
 
 
d) 4º Grupo de Avaliação: Tipo de Barragem  
 
Para a avaliação deste grupo, os factores diferenciadores mais relevantes dizem respeito 
ao volume de mão de obra exigido e ao volume de tráfego de pesados. 
 
Em relação ao volume de mão de obra, as opções de BCC e abóbada equivalem-se. No 
entanto a opção de barragem em enrocamento é menos favorável que as outras duas, 
podendo exigir menos 100 trabalhadores. Também ao nível do tráfego de pesados a 
solução de enrocamento exige um número muito menor. No entanto, caso nas opções de 
BCC e abóbada se opte pelo transporte de inertes e betões através de tapete rolante, 
este factor deixa de ser diferenciador. As alternativas de BCC e de abóbada são assim 
pouco mais favoráveis do que a solução em aterro. 
 
 
 
10.7 Medidas de Minimização de Impactes Negativos 

Na fase de construção deverá providenciar-se para que as principais vias rodoviárias 
afectadas sejam restabelecidas com o máximo de rapidez. 
 
As áreas agrícolas e sociais ocupadas por estaleiros, situadas acima da cota de 
inundação, deverão ser recuperadas após a construção do empreendimento. 
 
Na construção do contra-embalse, no caso de ser equipado, deverá evitar-se, aquando 
da dragagem para o rebaixamento do leito do rio, a afectação da ínsua existente no troço 
do rio Sabor, entre o contra-embalse e a Foz do Sabor, que é cultivada intensivamente. 
Do mesmo modo, deverá impedir-se a deposição de quaisquer materiais dragados sobre 
áreas agrícolas e proximidade de povoações. 
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No caso da opção por um contra-embalse equipado, recomenda-se que o regime de 
exploração seja efectuado de molde a provocar menores velocidades de corrente em 
resultado das operações de bombagem e turbinamento, e que se proceda a uma 
adequada estabilização das margens do Sabor no troço entre o contra-embalse e a Foz 
do Sabor, para evitar, a afectação de áreas agrícolas intensivamente exploradas aí 
existentes. 
 
Deverá proceder-se, tão rapidamente quanto possível, à compatibilização do projecto do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, com o projecto de valorização da Foz do 
Sabor, regulamentado no Plano de Pormenor da Foz do Sabor / Cabanas de Baixo. 
 
Deverão ser tomadas medidas de segurança adequadas para reduzir os riscos de 
utilização das margens da albufeira do contra-embalse, em função das grandes variações 
de nível potencialmente resultantes das operações de turbinamento no escalão principal. 
Deverá proceder-se à necessária compensação dos proprietários e usufrutuários, em 
função das áreas ocupadas e usos afectados pelas barragens e albufeiras do 
empreendimento. Deverá proceder-se ao realojamento dos moradores da Quinta de S. 
Gonçalo. 
 
Deverá proceder-se à relocalização do Santuário de Santo Antão da Barca. Pela sua 
importância religiosa e identitária para as populações, a relocalização do Santuário 
deverá ser cuidada e ter a qualidade necessária, para compensar a perca definitiva da 
ligação com o lugar onde sempre existiu, e para a sua potenciação como pólo de 
atracção, com os benefícios locais daí resultantes. 
 
Deverão ser estabelecidas condições para reposição, em zonas adequadas, dos usos 
lúdicos perdidos com a construção do empreendimento. 
 
Recomenda-se conjugação de esforços entre o dono da obra e o município de Torre de 
Moncorvo no sentido de criar as melhores condições para a integração social do 
contingente de trabalhadores que permanecerá no local durante a construção da obra. 
 
 
 
10.8 Medidas de Maximização de Impactes Positivos 

Recomenda-se que se recorra, tanto quanto possível, à mão-de-obra local, e aos 
serviços e fornecimentos de base local, de forma a potenciar-se, ao máximo, os efeitos 
positivos possibilitados pela construção do empreendimento. 
 
Recomenda-se a elaboração atempada de um Plano de Ordenamento da futura albufeira 
de molde a possibilitar o aproveitamento das potencialidades criadas, de forma ordenada 
e sustentável. 
 
Recomenda-se a conjugação de esforços entre o dono da obra, os municípios  
afectados pelo empreendimento, e entidades governamentais, no sentido de incrementar 
e concretizar as potencialidades do empreendimento em termos de desenvolvimento 
local. 
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11. ECONOMIA AGRÁRIA 

11.1 Metodologia 

Ao nível da Economia Agrária, os principais impactes negativos do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor resultarão da submersão de terrenos e, 
consequentemente, da eventual perda de valor agrícola.  
 
Por outro lado, a criação de uma reserva de água poderá vir a constituir um benefício 
para a agricultura pela possibilidade de rega, aumentando o rendimento e/ou permitindo o 
desenvolvimento de outras culturas, o que se traduzirá, assim, num impacte positivo 
potencial. 
 
Com vista à avaliação dos impactes directos nos terrenos são avaliadas, no contexto 
local, concelhio e regional, as áreas perdidas em termos de culturas praticadas. 
 
A identificação e avaliação de impactes é desenvolvida de forma a permitir, 
simultaneamente, uma leitura dos efeitos das diferentes alternativas, tornando possível a 
sua comparação, que será sistematizada no final do presente capítulo. 
 
A abordagem das alternativas foi estruturada de forma a permitir, de forma integrada, 
avaliar a localização do escalão principal, a sensibilidade de cotas do NPA, tipo de 
barragem e o equipamento ou não do contra-embalse.  
 
Quanto à alternativa referente ao tipo de barragem (aterro/BCC/abóbada), atendendo ao 
seu reduzido significado no contexto da presente componente, apenas será referenciada 
no sub-capítulo específico em que a análise de alternativas será sistematizada. 
 
A referência às diferentes alternativas, representada nos quadros e análises que se 
seguem, teve como base a seguinte estrutura: 
 
 
• Escalão Principal Jusante:  
 

-  Contra-embalse não equipado: Jus 230 - CE 130 
Jus 240 - CE 130 
Jus 250 - CE 130 

 
-  Contra-embalse equipado: Jus 230 - CE 140 

 Jus 240 - CE 140 
 Jus 250 - CE 140 

 
 
• Escalão Principal Montante:  
 

-  Contra-embalse equipado ou não equipado: Mont 230 - CE 140 
 Mont 240 - CE 140 
 Mont 250 - CE 140 
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11.1.1 Identificação e Avaliação de Impactes 

11.1.1.1 Contexto concelhio e regional 

Com vista à avaliação dos impactes locais no contexto concelhio e regional, 
consideraram-se os valores das superfícies inundadas e a proporção destas em relação à 
superfície total, que se podem verificar no Quadro IV.2.55.  
 
 
 
a) Áreas Ocupadas 
 
Através da sua leitura pode-se concluir o seguinte: 
 

• A alternativa relativa ao equipamento do contra-embalse afecta, no essencial, as 
freguesias de Adeganha e Torre de Moncorvo, no concelho de Torre de 
Moncorvo. 

 
A variação de cota de 130 para 140 m provocará um aumento da área submersa 
na ordem dos 40 ha no total deste concelho (cerca de 20 ha em cada uma das 
freguesias afectadas). 

 
 
• A localização do escalão principal a jusante ou montante, terá também 

implicações somente no concelho de Torre de Moncorvo (freguesias de Larinho 
e Adeganha).  

 
Com efeito, a localização do escalão principal a jusante implicará um diferencial 
de área submersa de 3% no Larinho e de 2% na Adeganha, o que em termos 
absolutos representa cerca de 100 ha em ambas as freguesias. No total 
representa um diferencial de 1% em relação à área do concelho. 

 
 
• Relativamente ao Nível de Pleno Armazenamento (NPA) e analisando as áreas 

submersas nas três cotas em estudo, 230, 240 e 250, verificam-se variações no 
concelhos de Torre de Moncorvo na ordem dos 110 ha por cada 10 m de 
variação de cota e nos concelhos de Alfândega da Fé e Mogadouro um 
diferencial de cerca de 160 - 180 ha por cada 10 m de variação de cota.  

 
Qualquer que seja o NPA escolhido, a superfície inundada no concelho de 
Macedo de Cavaleiros não tem qualquer expressão relativamente à área total do 
concelho. 
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Quadro IV. 2. 55 – Áreas a Inundar Por Freguesia e Concelho, de acordo com as Alternativas Consideradas (ha) 

 
Concelho Freguesia Área Total Jus 230 CE 130 Jus 230 CE 140 Jus 240 CE 130 Jus 240 CE 140 Jus 250 CE 130 Jus 250 CE 140 Mont 230 CE 140Mont 240 CE 140 Mont 250 CE 140 

 Adeganha 4777,4 170,2 4% 188,5 4% 182,0 4% 200,3 4% 193,7 4% 212,0 4% 91,5 2% 91,5 2% 91,5 2%
 Cardanha 1557,0 221,1 14% 221,1 14% 250,7 16% 250,7 16% 278,5 18% 278,5 18% 220,9 14% 250,5 16% 278,2 18%
 

Torre de  
Torre de 

Moncorvo 3566,2 44,5 1% 65,3 2% 44,6 1% 65,3 2% 44,6 1% 65,3 2% 65,3 2% 65,3 2% 65,3 2%

Moncorvo Larinho 3014,4 231,3 8% 232,7 8% 256,2 8% 257,6 9% 284,0 9% 285,4 9% 140,8 5% 156,1 5% 174,2 6%
 Felgar 3563,2 485,5 14% 485,5 14% 527,8 15% 527,8 15% 572,3 16% 572,3 16% 485,5 14% 527,8 15% 572,3 16%
 Souto da Velha 1198,4 8,2 1% 8,2 1% 9,5 1% 9,5 1% 10,8 1% 10,8 1% 8,2 1% 9,5 1% 10,8 1%

Área Oficial/ 
Área Perdida 53277,0 1160,8 2% 1201,3 2% 1270,8 2% 1311,3 2% 1383,9 3% 1424,3 3% 1012,2 2% 1100,7 2% 1192,3 2%

 Ferradosa 1487,7 92,5 6% 92,5 6% 111,3 7% 111,3 7% 136,5 9% 136,5 9% 92,5 6% 111,3 7% 136,5 9%
 Cerejais 1694,0 312,5 18% 312,5 18% 364,5 22% 364,5 22% 418,0 25% 418,0 25% 312,5 18% 364,5 22% 418,0 25%
 Alfândega da Fé 4453,2 17,0 0% 17,0 0% 25,4 1% 25,4 1% 49,7 1% 49,7 1% 17,0 0% 25,4 1% 49,7 1%

Alfândega 
da Fé  

Sendim da 
Ribeira 1459,5 79,9 5% 79,9 5% 102,4 7% 102,4 7% 127,4 9% 127,4 9% 79,9 5% 102,4 7% 127,4 9%

 Parada 1095,9 183,7 17% 183,7 17% 205,1 19% 205,1 19% 226,7 21% 226,7 21% 183,7 17% 205,1 19% 226,7 21%
 Vilar Chão 2404,6 81,5 3% 81,5 3% 98,2 4% 98,2 4% 113,9 5% 113,9 5% 81,5 3% 98,2 4% 113,9 5%
 Área Of icial/ 

Área Perdida 28836,8 767,1 3% 767,1 3% 906,8 3% 906,8 3% 1072,2 4% 1072,2 4% 767,1 3% 906,8 3% 1072,2 4%

 Lagoa 3246,7 45,8 1% 45,8 1% 65,2 2% 65,2 2% 87,3 3% 87,3 3% 45,8 1% 65,2 2% 87,3 3%
Macedo de  Talhas 1889,9 0 0% 0 0% 3,3 0% 3,3 0% 14,5 1% 14,5 1% 0 0% 3,3 0% 14,5 1%
Cavaleiros  Área Oficial/ 

Área Perdida 69927,0 45,8 0% 45,8 0% 68,5 0% 68,5 0% 101,8 0% 101,8 0% 45,8 0% 68,5 0% 101,8 0%

 Azinhoso 3134,5 1,8 0% 1,8 0% 7,3 0% 7,3 0% 22,0 1% 22,0 1% 1,8 0% 7,3 0% 22,0 1%
 Castro Vicente 3359,2 90,6 3% 90,6 3% 114,5 3% 114,5 3% 143,0 4% 143,0 4% 90,6 3% 114,5 3% 143,0 4%
 Soutelo 1821,1 10,7 1% 10,7 1% 16,5 1% 16,5 1% 22,1 1% 22,1 1% 10,7 1% 16,5 1% 22,1 1%
 Remondes 1951,0 76,2 4% 76,2 4% 94,1 5% 94,1 5% 112,7 6% 112,7 6% 76,2 4% 94,1 5% 112,7 6%

Mogadouro Paradela 2048,1 34,3 2% 34,3 2% 40,6 2% 40,6 2% 47,1 2% 47,1 2% 34,3 2% 40,6 2% 47,1 2%
 Valverde 2295,5 83,3 4% 83,3 4% 100,5 4% 100,5 4% 118,9 5% 118,9 5% 83,3 4% 100,5 4% 118,9 5%
 Meirinhos 5391,1 564,4 10% 564,4 10% 663,4 12% 663,4 12% 763,7 14% 763,7 14% 564,4 10% 663,4 12% 763,7 14%
 Brunhoso 2030,1 45,9 2% 45,9 2% 56,3 3% 56,3 3% 66,2 3% 66,2 3% 45,9 2% 56,3 3% 66,2 3%
 Área Oficial/ 

Área Perdida 79157,0 907,2 1% 907,2 1% 1093,3 1% 1093,3 1% 1093,3 2% 1295,7 2% 907,2 1% 1093,3 1% 1295,7 2%

Totais  
Área Oficial/ 
Área Perdida 231197,8 2880,8 1% 2921,3 1% 3339,5 1% 3379,9 1% 3853,5 2% 3894,0 2% 2732,2 1% 3169,3 1% 3661,9 2%
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b) Ocupação Cultural 
 
A ocupação cultural da área em estudo foi estabelecida por fotointerpretação (escala 
1:10.000) e por levantamentos de campo para confirmação e rectificação. 
 
Saliente-se o facto de se ter detectado que algumas das áreas fotointerpretadas como  
de matos e pastagens sob coberto, constituírem actualmente recentes plantações 
florestais.  
 
Antes de avaliar a importância dos terrenos afectados na região fez-se uma análise da 
utilização do solo na máxima área a inundar (CE140 - JUS - NPA 250). Os resultados 
obtidos conduzem-nos às seguintes conclusões: 
 

• A ocupação do solo predominante em toda a área a inundar é constituída por 
matos e pastagens sob coberto, com 46% do total da área submersa. Agrupando 
esta área com as de Quercíneas (2%) e as Superfícies Florestais (7%) perfaz um 
total de 55% da superfície a submergir o que nos confirma ser a actividade silvo-
pastorícia a mais importante da zona afectada.  
 

• Salienta-se também a superfície ocupada por culturas permanentes (32%), 
constituída essencialmente por olival (22%) e outras culturas permanentes como 
a amendoeira. 
 

• As outras superfícies são constituídas essencialmente por superfícies ripícolas 
com vegetação típica que envolve as linhas de água e, em muito menor área, 
por superfície rupícola (zonas escarpadas e rochosas) e urbana. 

 
 
Após o conhecimento do peso de cada grupo cultural no total da área a inundar, 
procedeu-se à sua análise comparativa com os valores fornecidos pelo INE para as 
freguesias, concelhos e região.  
 
Para tal agruparam-se as utilizações culturais fotointerpretadas em três grandes grupos: 
Superfície Agrícola Utilizável (SAU), que inclui as culturas permanentes, terras aráveis, 
as pastagens e os matos e pastagens sob coberto; a Superfície de Matos e Floresta que 
engloba as áreas de florestas e quercíneas e as Outras Superfícies, que inclui outras 
superfícies não agrícolas. 
 
Os valores de cada grupo cultural na superfície inundada são apresentados através do 
seu peso relativo para o total das freguesias (A), dos concelhos (B) e da região de        
Trás-os-Montes (C), para todas as alternativas em estudo (Quadro IV.2.56). 
 
As principais conclusões relativamente aos impactes na ocupação cultural são as 
seguintes: 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 525

 
 
 
 

Quadro IV. 2. 56 – Peso Relativo da Ocupação por Grupo Cultural Submerso na Região nas Diferentes Alternativas 

 
 

Jus 230          
CE 130 

Jus 230           
CE 140 

Jus 240          
CE 130 

Jus 240          
CE 140 

Jus 250          
CE 130 

Jus 250         CE 
140 

Mont 230        
CE 140 

Mont 240       
CE 140 

Mont 250        
CE 140 

Alternativas 

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C 

SAU 11% 2% 0,5% 11% 2% 0,5% 13% 3% 0,5% 13% 3% 0,5% 15% 3% 0,6% 15% 3% 0,6% 10% 2% 0,4% 12% 2% 0,5% 14% 3% 0,6% 

Superfície 
Matos e 
Floresta 

14% 3% 0,3% 14% 3% 0,3% 18% 4% 0,4% 18% 4% 0,4% 22% 4% 0,5% 22% 4% 0,5% 14% 3% 0,3% 18% 4% 0,4% 22% 4% 0,5% 

Outras Áreas 10% 2% 0,9% 10% 2% 0,9% 11% 2% 1,0% 11% 2% 1,0% 11% 2% 1,1% 12% 2% 1,1% 9% 2% 0,9% 10% 2% 0,9% 11% 2% 1,1% 

 
Nota:   A  - Percentagem de Área Inundada em Relação ao Total das Freguesias  
 B  - Percentagem de Área Inundada em Relação ao Total dos Concelhos 
 C  - Percentagem de Área Inundada em Relação ao Total da Região de Trás-os-Montes 
 
 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 

Setembro de 2002 

IV - 526

 
 

• O contra-embalse equipado inundará mais 40 ha de SAU em relação ao contra-
embalse não equipado. Este acréscimo é tão diminuto que não provocará 
alteração da percentagem de SAU submersa em relação às freguesias. 
 
A superfície de matos e floresta não é alterada qualquer que seja a opção 
tomada para o contra-embalse. Por último, a superfície ocupada por outras 
áreas sofre um acréscimo insignificante de área inundada (2 ha) quando se 
equipa o contra-embalse, não tendo este valor também significado em termos 
percentuais. 

 
 

• Quando comparadas as alternativas do escalão principal, verifica-se que a 
opção pela localização do escalão principal a Jusante provocará um acréscimo 
de 200 ha de SAU, o que representa 1% da SAU das freguesias. A superfície de 
matos e florestas e as outras áreas não sofrem variação relevante.  
 
 

• Para o hipotético NPA à cota 250, constata-se que a SAU perdida para a 
localização do escalão principal a jusante é de 3078 ha (15% da SAU total do 
conjunto das freguesias, 3% da SAU total do conjunto dos concelhos e 0,6% da 
SAU de Trás-os-Montes). Para a localização do referido escalão a Montante, a 
SAU perdida é de 2837 ha (14% da SAU total do conjunto das freguesias, 3% da 
SAU total do conjunto dos concelhos e 0,6% da SAU de Trás-os-Montes). O 
diferencial em causa será um ponto percentual de SAU inundada. 

 
 

• Comparando a variação das superfícies inundadas para os diferentes NPA em 
estudo, (cotas 230, 240 e 250), verifica-se que a subida do nível das águas da 
cota 230 para 240 provoca aumentos de submersão de cerca de 340 ha de SAU, 
70 ha de matos e florestas e 20 ha de outras áreas.   

 
Por sua vez, a subida do nível das águas de 240 m para 250 m provoca 
aumentos de submersão de 400 ha de SAU, 70 ha de Matos e Florestas e 50 ha 
de Outras Áreas. O peso relativo destas variações traduz-se ao nível do conjunto 
das freguesias por um acréscimo de dois pontos percentuais em cada subida de 
10 m de cota. 

 
 
Em suma, do ponto de vista da agricultura regional e concelhia, o impacte da submersão 
de terrenos agrícolas pelas futuras albufeiras do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo 
Sabor não tem, praticamente, expressão, a nível regional, e é muito pouco significativo a 
nível concelhio, qualquer que seja a opção tomada. 
 
É no contexto da freguesia, e a um nível mais localizado, que poderá haver alguns pontos 
em que o impacte seja relevante, pelo que se apresenta no ponto seguinte a avaliação 
efectuada a este nível, e em função dos levantamentos de campo efectuados. 



  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 527

 
 
11.1.2 Impactes Localizados 

Para a identificação e avaliação dos impactes a nível local considerou-se a divisão da 
área de estudo em diversos troços, de acordo com as suas características topográficas, a 
sua estrutura fundiária e a sua ocupação cultural, já definidas aquando da caracterização 
da situação actual (Volume III.2). 
 
Procede-se de seguida à caracterização geral dos troços, com identificação de locais de 
relevo para a identificação e avaliação do impacte resultante da construção do 
Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor. 
 
 
a)  Fase de Construção 
 
O impacte provocado pela fase de construção, nomeadamente em termos de áreas 
afectadas e aumento de perturbações provocadas pelas movimentações de máquinas e 
veículos pesados, far-se-á sentir nos três primeiros troços do rio, com especial 
importância no segundo troço. 
 
Em relação ao primeiro troço (entre a Foz do Sabor e o contra-embalse), os impactes 
potenciais relacionam-se, fundamentalmente, com o rebaixamento do leito do rio, 
necessário no caso de o contra-embalse ser equipado, podendo ser evitados desde que 
sejam tomadas as necessárias precauções.  
 
O facto de as margens do rio e a ínsua existente serem intensivamente cultivadas, exige 
especiais cuidados no que respeita a estabilização de margens, fornecimento de água 
para regadio, e deposição de dragados, para evitar afectação da actividade agrícola. 
 
No segundo troço (entre o contra-embalse e a localização de jusante do escalão 
principal), os impactes negativos mais significativos serão provocados na Quinta da 
Portela, em função da localização do estaleiro do contra-embalse, havendo necessidade 
de conseguir uma localização de estaleiros que afecte de forma mais reduzida a quinta, e 
em especial a zona da vinha. 
 
A actividade cinegética aí existente será temporariamente afectada, pois as perturbações 
múltiplas, provocadas pela fase de construção terão implicações na manutenção da 
comunidade animal ali presente.  
 
Esta actividade poderá, no entanto ressurgir com mais intensidade após a estabilização 
da paisagem e a criação do espelho de água. 
 
Finalmente, no terceiro troço (entre as localizações de jusante e montante do escalão 
principal), os impactes resultarão da implantação dos estaleiros do escalão principal em 
áreas agrícolas que se situam acima da cota máxima atingida pela futura albufeira.  
 
Neste aspecto, é mais gravosa a localização de montante do escalão principal, embora 
em qualquer dos casos as áreas agrícolas afectadas tenham muito pouca expressão em 
área e em ocupação cultural (essencialmente olival). 
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b) Fases de Enchimento e Exploração 
 
Ø Troço 1 – Entre a Foz do Sabor e o Contra-embalse 

 
Como já se referiu, este troço situa-se a jusante do contra-embalse, entre a zona de 
confluência do Sabor com a ribeira da Vilariça e a foz do Sabor. Todo este troço pertence 
à Região Demarcada do Douro. 
 
Neste troço, não se prevêem impactes significativos na actividade agrícola na fase de 
exploração.  
 
Os potenciais impactes poderão resultar de fenómenos de erosão das margens em 
resultado de velocidades de corrente induzidas pelo funcionamento do contra-embalse 
(bombagem, turbinamento), podendo traduzir-se negativamente na actividade agrícola 
intensiva que aí é desenvolvida.  
 
Estes efeitos não serão, porém, significativos podendo ser eficazmente minimizados com 
uma adequada estabilização das margens.  
 
 
 
Ø Troço 2 – Entre o Contra-embalse e o Escalão de Jusante  

 
Este troço fica compreendido entre o local de implantação do contra-embalse 
(aproximadamente a 1 km da confluência do rio Sabor com a ribeira da Vilariça) e o 
escalão principal, localização de Jusante. 
 
A implantação do contra-embalse terá como consequência, essencialmente, a submersão 
de matos e pastagem sob coberto. 
 
No caso de se optar pelo contra-embalse equipado, cota 140, há a salientar a submersão 
de cerca de 6 ha de vinha da Região Demarcada do Douro, com benefício, situada na 
margem direita do Sabor.  
 
As restantes culturas permanentes presentes na zona a submergir como olival, amendoal 
e laranjal e as áreas ocupadas por culturas temporárias, e matos não são significativas, 
quer pela fraca representatividade da área afectada quer pela fraca produtividade 
detectada.  
 
A nível de explorações agrícolas, há que referir a submersão de parte das áreas 
ocupadas pelas quintas da Portela, Travelo e das Laranjeiras.  
 
Na quinta da Portela a superfície a inundar poderá variar de 15 % a 10% da superfície 
total da exploração consoante o contra-embalse for equipado ou não. Os impactes 
ocorrerão na  vinha, incluída na Região Demarcada do Douro, afectando 15% da sua 
área total e no amendoal afectando 25% da superfície total.  
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Refere-se ainda a afectação de outras áreas agrícolas de produtividade reduzida, 5% do 
olival, o laranjal (cerca de 1 ha) e as zonas de baixa onde se semeia alimento para o 
gado e algumas hortícolas. 
 
A quinta do Travelo virá a ter 16 a 23% da sua superfície total submersa, consoante se 
opte pelo contra-embalse não equipado ou equipado.  
 
As culturas afectadas serão a vinha que a primeira opção submergirá cerca de 0,5 ha 
(5% da superfície da vinha) e a segunda cerca de 1,4 ha (14%), o pomar de laranjeiras 
afectado em cerca de 3,3 ha (39%) ou 3,8 ha (45% da área de pomar) e 0,6 ha ou 1,8 ha 
de amendoal e zonas de mato e floresta. 
 
No caso da quinta das Laranjeiras ficará inundada 13 a 19 % da superfície total, 
essencialmente zonas de baixa que presentemente estão incultas ou têm algum 
aproveitamento reduzido e o conjunto rural, antigo centro de lavoura que está em 
abandono.  
 
Resumindo, neste troço, o empreendimento afectará moderadamente as  áreas agrícolas 
de interesse. Essa afectação ocorrerá em culturas com significado económico (vinha, 
amendoal e olival), sendo a quinta do Travelo a mais afectada (submersão até cerca de 
1/4 da sua área total com comprometimento de culturas que poderá atingir 40 a 45% da 
área cultivada).  
 
Estes impactes poderão ser atenuados pela utilização dos recursos hídricos 
disponibilizados pela albufeira para rega de olivais ou amendoais, pela transferência da 
vinha para uma cota superior e ainda pela escolha ponderada da localização dos 
estaleiros de modo a reduzir os impactes por eles introduzidos. 
 
 
 
Ø Troço 3 – Entre o Escalão de Jusante e o de Montante  

 
O impacte do empreendimento neste troço está condicionado pela localização do escalão 
principal. Se este ficar situado a Jusante, a cota de pleno armazenamento poderá ser 
230, 240 ou 250, inundando cerca de 234, 256 ou 277 ha, respectivamente. O contra-
embalse, com NPA’s em estudo à cota 140, e 130, consoante seja ou não equipado, 
inundará cerca de 45 ou 29 ha, respectivamente. Em todos os casos serão sobretudo 
afectadas áreas de matos, com algumas pequenas áreas de olival e amendoal e de 
pastagens nas zonas junto ao rio. 
 
Cumpre salientar, apesar da sua reduzida expressividade no contexto da freguesia que, 
devido à proximidade da povoação de Larinho, serão inundadas algumas parcelas de 
explorações familiares. 
 
Poder-se-á concluir que neste troço, qualquer que seja a localização do escalão principal, 
o impacte é diminuto, já que a ocupação cultural assenta essencialmente em matos. 
Afigurando-se sob o ponto de vista agrícola, a localização do escalão no local de 
montante com um impacte mais reduzido, comparativamente com a localização de 
jusante pela menor área afectada de uso silvo-pastorício.  
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Ø Troço 4 – Entre o Escalão de Montante e a ribeira dos Moinhos 

 
Neste troço, o vale volta a alargar-se, e os declives das encostas a suavizarem-se. Nas 
duas margens, a ocupação cultural assenta em olival e amendoal tradicionais, 
actualmente a serem reconvertidos.  
 
A área de matos e incultos, relativamente significativa, quer na várzea, quer na zona de 
encosta, é intensamente pastoreada por ovinos.  
 
Neste troço, o impacte da implantação do Aproveitamento Hidroeléctrico, será mais 
significativo, não só no que diz respeito a áreas inundadas, e áreas de cultura, mas 
também no maior número de famílias afectadas e sua influência nas economias 
familiares. 
 
O desaparecimento de algumas centenas de hectares ocupados por olivais e amendoais 
corresponde a um impacte negativo para a zona sob os pontos de vista económico e 
social, uma vez que afecta explorações familiares da povoação de Felgar e, 
potencialmente, uma parcela importante dos seus rendimentos. 
 
Por outro lado, cumpre assinalar que, nalguns casos, os habitantes de Felgar são 
proprietários de explorações situadas na margem direita do rio, cuja comunicação poderá 
ficar dificultada com a implementação da albufeira. 
 
Neste zona, deverão propor-se medidas que permitam compensar as famílias afectadas, 
pela perda dos seus rendimentos. Por outro lado, a existência de uma reserva de 
recursos hídricos, com a criação da albufeira, poderá permitir a rega de alguns olivais e 
amendoais. 
 
 
 
Ø Troço 5 – Entre a Ribeira de Moinhos e a Quinta do Badalo 

 
Situado entre a ribeira dos Moinhos e a Quinta do Badalo, este troço está totalmente 
abrangido pela freguesia do Felgar.  
 
Aqui o vale volta a estreitar e as fragas voltam a elevar-se. Nas encostas declivosas, 
onde dificilmente se podem praticar as operações culturais encontram-se povoados de 
matos e floresta e esporadicamente algumas oliveiras encaixadas na encosta. Salientam-
se alguns investimentos na zona com a reflorestação de espécies como o cipreste, o 
sobreiro e o pinheiro.  
 
O impacte neste troço, é relativamente reduzido, uma vez que a ocupação cultural, como 
já se disse, assenta quase exclusivamente em matos não se registando significativas 
perdas de superfícies agrícolas.  
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Ø Troço 6 - Entre a Quinta do Badalo a Quinta de S. Antão da Barca  

 
Este troço foi individualizado entre a Quinta do Badalo e a Quinta de Santo Antão da 
Barca, no rio Sabor e a Quinta Branca, na ribeira de Zacarias.  
 
Estão referidas neste troço as quintas do Badalo, Branca, de S. Gonçalo, Barrais e 
Crestelos. Este troço pode ser diferenciado dos restantes, devido à sua topografia, à sua 
ocupação cultural, e à sua estrutura fundiária.  
 
Com efeito, a confluência das ribeiras do Calvário, Zacarias e do Medal com o rio Sabor, 
permite a formação de uma várzea, relativamente larga que se estende, em grande parte 
ao longo dos seus afluentes, verificando-se a existência de uma relativa intensificação 
cultural. 
 
A jusante, na margem direita, encontra-se a quinta do Badalo onde junto às margens do 
rio está implantado um olival (olival da Santa), que ficará totalmente inundado. Para os 
NPA possíveis, esta quinta, de vocação silvo-pastorícia, verá a superfície inundada variar 
entre 43% a 56% da área total. Somente a área de floresta no cimo das elevações não 
será afectada. 
 
Confinando com esta, para montante, encontra-se a quinta Branca, do mesmo 
proprietário que a anterior que verá toda a sua área agrícola inundada, em grande parte 
com olival. O conjunto de edifícios rurais será também afectado. 
 
A quinta de S. Gonçalo, consoante o NPA da albufeira, perderá entre 33% a 43% da sua 
superfície total. Os terrenos a inundar são constituídos por terra arável, olival, matos e  
pastagens naturais.  
 
O conjunto rural também será inundado qualquer que seja o NPA escolhido. Esta quinta, 
é a única na área de estudo, que possui dois fogos habitados permanentemente por duas 
famílias, cuja actividade principal é a agricultura. A construção do empreendimento 
afectará os seus rendimentos e implicará o realojamento das duas famílias. 
 
Os terrenos agrícolas circundantes a Santo Antão da Barca ficarão submersos para 
qualquer uma das opções consideradas para NPA. 
 
A Quinta dos Barrais e a Quinta dos Crestelos, constituem uma única exploração e terão 
uma redução de superfície total na ordem dos 25% (22% a 28%), essencialmente na sua 
área agrícola. 
 
A ocupação cultural na zona a inundar para o NPA 250, corresponde a 100% das terras 
aráveis, cerca de 15% do amendoal instalado, cerca de 8% do olival e praticamente toda 
a vinha.  
 
De notar que ficarão submersos o olival recentemente instalado com rega gota a gota e 
as infraestruturas de rega associadas. Os dois conjuntos rurais também ficarão 
submersos, em qualquer NPA escolhido. 
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A Quinta dos Crestelos, em termos agrícolas, menos importante, apresenta para além do 
tradicional olival e amendoal, uma área com reflorestação recente, sendo habitada pelo 
seu proprietário. 
 
Na ribeira do Medal, na área de influência da futura albufeira, situa-se a Quinta do Medal, 
pequeno núcleo rural, com diversos edifícios, que se encontram abandonados há 
algumas dezenas de anos e em adiantado estado de ruína.  
 
Na envolvente, constata-se, porém, uma importante área florestal e alguma  
presença de olival que virão a sofrer alguma afectação em resultado do enchimento da 
albufeira. 
 
Em síntese, os impactes neste troço são: 
 

-  inundação de solos agrícolas (100% da terra de uso agrícola das quintas dos 
Barrais e Crestelos, S. Gonçalo, Branca e Badalo); 

 
-  inundação da maior parte da área agrícola ocupada pelas 5 quintas 

mencionadas; 
 
-  afectação do rendimento nas 5 explorações existentes; 
 
- afectação das habitações de duas famílias (Quinta de S. Gonçalo). 

 
 
Em termos comparativos, entre as cotas 230, 240 e 250 do NPA, não se verificam 
diferenças significativas de impacte na Economia Agrária. 
 
Em termos agrícolas, e numa análise comparativa com os restantes troços a inundar,       
pode-se afirmar que é aqui que se registam os maiores impactes negativos em termos 
agrícolas. Com efeito, será nesta zona que a albufeira será mais larga, inundando  
maior percentagem de solos com ocupação e aptidão para a agricultura (marginal e 
moderada). 
 
No contexto global da economia agrícola das freguesias afectadas, o impacte neste troço 
poderá ser relativizado, tanto pelo número de pessoas directamente afectadas, como 
pelas áreas das culturas a inundar. 
 
Dadas as condições topográficas, não é previsível que, na zona adjacente à albufeira, se 
possa efectuar regadio. No entanto, a criação de um espelho de água poderá permitir o 
desenvolvimento de actividades de turismo rural, recreio e lazer, criando alternativas de 
rendimento aos proprietários afectados. 
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Ø Troço 7 – A montante das Quintas de S. Antão da Barca e Branca 

 
Neste troço agruparam-se dois braços da futura albufeira, o situado a montante da quinta 
de Santo Antão da Barca, no rio Sabor, e o situado a montante da Quinta Branca na 
Ribeira de Zacarias por apresentarem características semelhantes.  
 
O vale do Sabor começa novamente a estreitar e os declives a aumentarem, o que 
condiciona a ocupação cultural. Assim, as zonas incultas e os matos são predominantes, 
sendo substituídos, aqui e ali, nas zonas de declives mais suaves, por olivais que de um 
modo geral estão cuidados. Por se encontrar muito distanciado das povoações vizinhas 
este troço é caracterizado por uma actividade agrícola reduzida. 
 
A montante da Quinta de S. Antão da Barca, na margem esquerda, referenciam-se 
algumas povoações relativamente perto do rio como a Quinta de S. Pedro, Quinta de Sto. 
André e Quinta do Souto, rodeadas por áreas de olival. Na confluência do ribeiro de 
S.Pedro com o rio Sabor encontra-se a Quinta das Laceiras, em estado de completo 
abandono e já sem ocupação cultural, sendo apenas afectados os três edifícios rurais 
existentes. 
 
De igual forma, no vale formado pela ribeira de Zacarias, as áreas que ficarão inundadas 
são ocupadas quase exclusivamente por matos, havendo alguma área de olival mais 
perto das povoações, como é o caso de Sendim da Ribeira. Não se regista a existência 
de grandes propriedades. 
 
O impacte da implantação do aproveitamento será assim bastante diminuto, uma vez que 
a área a inundar é predominantemente ocupada por matos e incultos. No entanto, junto 
das povoações mencionadas haverá algum impacte resultante da submersão de parte 
dos olivais existentes. 
 
No entanto, este impacte não será muito significativo em termos da produção global, 
(pouca área inundada, olivais envelhecidos), e de populações afectadas, uma vez que a 
maior parte da área de olival será mantida. A futura albufeira poderá criar nesta zona 
condições para inverter a tendência para o abandono da região, potenciando o 
investimento e o desenvolvimento regional.  
 
 
 
11.1.2.1 Fornecimento de Água 

A albufeira criada com a barragem do Baixo Sabor constituirá uma reserva de água, que 
para além da componente hidroeléctrica, poderá assegurar outros usos, nomeadamente 
o fornecimento de água para a rega. Esta ideia não é recente, tendo-se desde há muito 
equacionado a hipótese de fornecer água para rega do vale da Vilariça. 
 
Em 1994 foi lançado pela Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes um 
concurso para a realização de um estudo (1) de viabilidade técnico-económico para rega 
do Vale da Vilariça, em que, além de outros cenários de origem de água, era levantada a 
hipótese da utilização dos recursos hídricos do  rio Sabor. 

                                                 
(1) – Realizado pela Prossistema-Hidroprojecto. 
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No estudo então desenvolvido foram analisadas as seguintes origens de água para rega 
do Vale da Vilariça: 
 

-  Albufeira do Azibo; 
 
-  Albufeiras a criar dentro do Vale da Vilariça; 
 
-  Albufeira a criar no rio Sabor. 

 
 
Tendo em contas estas origens de água, foram esquematizados diversos cenários e 
variantes, dos quais, se destacam os seguintes: 
 
⇒ Cenário 1 - Origem de água: Azibo; 
 
⇒ Cenário 2 - Origem de água principal: albufeiras dentro do Vale da Vilariça 
 

Variante 2A -  Albufeiras dentro do vale da Vilariça, como única origem de água; 

Variante 2B -  Parte da área do vale será regada através da albufeira da Valeira; 

Variante 2C -  Parte da área do vale será regada a partir da barragem que poderá 
vir a ser construída no rio Sabor. 

 
⇒ Cenário  3  - Toda a área de rega ser abastecida através do Sabor. 
 
Numa primeira análise, o Cenário 1 foi abandonado, devido aos elevados custos de 
investimento inerentes.  
 
Por outro lado, os cenários que tinham em conta a albufeira do Sabor como origem de 
água, foram também postos de lado, uma vez que a assumpção do Empreendimento do 
Sabor, como de utilização múltipla, implicava a quantificação dos encargos a pagar pelo 
sector agrícola, especialmente no que diz respeito a encargos de funcionamento e 
manutenção. 
 
Assim, o estudo realizado com o objectivo de definir o melhor esquema hidráulico para 
fornecimento de água para rega do Vale da Vilariça, não entrou em linha de conta com o 
Sabor como origem de água.  
 
No entanto, não é de pôr de parte, a ideia de, no futuro, e em condições de escassez de 
recursos hídricos, utilizar a albufeira do Sabor, como reserva. 
 
No que diz respeito, às áreas adjacentes à futura albufeira, poder-se-á aproveitar com 
vantagem, a sua água para rega, especialmente para rega dos olivais e amendoais. No 
entanto, e dado o estado das culturas praticadas, é previsível que a área a regar seja 
pontual.  
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Poderá concluir-se, em síntese, que: 
 

• as albufeiras a criar com o Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor 
inundarão, numa hipótese maximalista, cerca de 3 mil hectares; 

 
• se se excluir cursos de água e área urbana, restam 2700 hectares, dos quais 

cerca de 1600 estão ocupados com matos e pastagens;  
 
• as culturas predominantes são a amendoeira e a oliveira, que ocupam, quer em 

consociação, quer em extremes, cerca de 840 hectares, muitos dos quais em 
estado de perfeito abandono; 

 
• na maior parte da área em estudo, não há grandes alternativas ao olival e 

amendoal, sob o ponto de vista de ordenamento cultural; 
 
• a actividade agrícola, tem vindo a perder continuamente peso, dando lugar à 

actividade florestal em crescimento na região; 
 
• sob o ponto de vista regional, a área agrícola na zona em estudo não é muito 

relevante; 
 
• sob o ponto de vista local, para algumas povoações mais perto do rio, a 

actividade agrícola é importante; 
 
• a implementação do Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor terá, a nível 

regional, um impacte reduzido no sector agrícola; 
 
• a nível da agricultura familiar esse impacte será grande, principalmente na zona 

do Felgar; 
 
• a inundação de várias quintas terá impactes negativos, especialmente no que 

diz respeito à eliminação de postos de trabalho agrícolas e afectação de 
rendimentos da propriedade. 

 
 
Os impactes directos locais são classificados de negativos, com uma magnitude 
moderada e probabilidade certa, sendo de duração permanente e irreversíveis. 
 
Os impactes no ponto de vista regional e nacional são, no entanto, de magnitude muito 
reduzida, podendo a futura albufeira proporcionar outras alternativas de rendimento para 
as populações locais. 
 
A avaliação de impactes realizada considerou, assim, que todos os impactes da fase de 
construção eram negativos, mas com uma importância reduzida.  
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Nas fases de enchimento e de exploração, foram considerados como principais impactes 
os seguintes: 

- irrigação (impacte positivo, de magnitude moderada e importância elevada); 

- combate a incêndios (impacte positivo, de magnitude elevada e importância 
moderada); 

- enchimento e presença das albufeiras (impacte negativo, de magnitude moderada 
e importância moderada). 

 
 
 
11.2 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a síntese da avaliação global de impactes para as 
fases de construção, enchimento e exploração. 
 

Quadro IV. 2. 57 – Impactes na Fase de Construção – Economia Agrária 
 

 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros Local M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Pedreiras e 
Escombreiras Local M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Tráfego de Pesados  Local e envolvente M (-1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Barragem            
(Escalão Principal) e 
Estruturas Anexas 

Local M (-2) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Barragem              
(Contra-embalse) e 
Estruturas Anexas 

Local M (-1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Rebaixamento do Leito 
do Rio Local M (-1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Restabelecimento de 
Comunicações Local e envolvente M (+1) I (1) 

• Certo 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Estaleiro Social e 
Presença de 
Trabalhadores 

Local M (+1) I (1) 

• Provável 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância
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Quadro IV. 2. 58 – Impactes na Fase de Enchimento e Exploração – Economia Agrária 

 
 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Irrigação Envolvente M (+2) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Energia Regional M (+1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Água para 
Abastecimento Regional M (+1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Regulação de Caudais Jusante M (+1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Combate a incêndios  Envolvente M (+3) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Barragem           
(Escalão Principal) e 
Estruturas Anexas 

Local M (+2) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Descargas de cheias Jusante M (+1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Barragem            
(Contra-embalse) e 
Estruturas Anexas 

Local M (+1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Albufeiras Local M (-2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Novos acessos Local e 
envolvente M (+1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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11.3 Análise de Alternativas 

 
a) 1º Grupo de Avaliação: Localização da Barragem do Escalão Principal 
 
Com a localização do Escalão Principal a montante, o NPA da albufeira do  
contra-embalse será sempre à cota 140 e o da albufeira principal poderá variar entre 230 
e 250. 
 
A albufeira do contra-embalse afectará as freguesias de Adeganha (62 ha), Torre de 
Moncorvo (63 ha) e Larinho (6 ha) todas do concelho de Torre de Moncorvo. 
 
Em termos de economia agrária  os impactes far-se-ão sentir nas Quinta da Portela e do 
Travelo, na freguesia da Adeganha, e na Quinta das Laranjeiras, na freguesia de Torre 
de Moncorvo.  
 
Com efeito, como já referido, estas explorações de carácter empresarial serão afectadas 
pela inundação da totalidade das zonas de baixa, junto ao rio, onde se registam 
utilizações agrícolas várias como a vinha, os pomares de laranjeiras, o amendoal e as 
pastagens. 
 
Com a localização do Escalão Principal a Jusante, o NPA da albufeira do contra-embalse 
poderá variar de 140 a 130 m consoante o contra-embalse estiver equipado ou não, e o 
da albufeira principal entre 230 e 250. 
 
Nesta opção, qualquer que seja a alternativa a adoptar para o contra-embalse, o 
enchimento da albufeira afectará as mesmas freguesias que na localização de montante, 
mas as áreas submersas serão superiores: Adeganha (85 ha), Torre de Moncorvo (63 ha) 
e Larinho (28 ha), enquanto que a albufeira principal inundará cerca de 130 ha na 
freguesia de Adeganha e cerca de 120 ha na freguesia do Larinho, afectando também as 
mesmas três quintas. 
 
No troço compreendido entre a localização do Escalão Principal a jusante ou a montante 
não se registam quaisquer explorações empresariais, sendo o solo ocupado 
predominantemente por terrenos incultos, matos e alguns olivais tradicionais. 
 
Em resumo, do ponto de vista da afectação de solo, a alternativa montante é mais 
favorável, por inundar menor percentagem de terrenos na zona da albufeira do contra-
embalse.  
 
Do ponto de vista da economia agrária não se registam diferenças de impacte entre as 
duas alternativas, pois nos mais 232 ha que serão inundados na alternativa jusante não 
se registam quaisquer actividades económicas significativas. 
 
Em termos de superfície inundada, a localização do Escalão Principal provocará um 
diferencial de área submersa de 10 ha para Adeganha (2% da superfície total da 
freguesia), de 111 ha no Larinho (3% da área total da freguesia), representando o total 
desta variação 1% da área total do concelho de Torre de Moncorvo. 
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Conclui-se, assim, que do ponto de vista da economia agrária, a escolha da localização 
do escalão principal não representa diferenças significativas de impacte, pelo que se 
considera indiferente. 
 
 
 
b) 2º Grupo de Avaliação: Equipamento do Contra-embalse 
 
A questão do equipamento do contra-embalse somente é colocada para a alternativa  
de jusante e afecta as características da albufeira do contra-embalse relativamente ao 
NPA.  
 
O contra-embalse equipado implica um NPA 138 (estando os valores avaliados para a 
cota 140) e o não equipado uma cota de 129,5 (cota de estudo 130). 
 
As variações verificadas entre as áreas inundadas nestas duas opções são de 20 ha na 
freguesia de Adeganha, 20 ha na freguesia de Torre de Moncorvo e de 1 ha na freguesia 
do Larinho. 
 
Do ponto de vista regional o diferencial de 41 ha de área inundada quando se equipa o 
contra-embalse é pouco significativo. 
 
Localmente, a opção pelo contra-embalse não equipado seria mais vantajosa para a 
quinta da Portela pois seria menor a perda de terrenos, nomeadamente seria poupada a 
vinha do Douro. No entanto, esta afectação corresponde apenas a 15% da área total da 
vinha existente. 
 
Já para as quintas do Travelo e das Laranjeiras, o equipamento do contra-embalse não 
irá alterar os impactes, pois com efeito, na primeira, a vinha nunca será atingida pela 
água e na segunda as casas serão sempre inundadas qualquer que seja a opção. 
 
Em resumo, localmente considera-se que a escolha do contra-embalse não equipado é 
ligeiramente mais vantajosa, mas ponderada com os impactes a nível regional considera-
se com efeitos insignificantes essa opção. Assim, a opção pelo equipamento do  
contra-embalse é indiferente do ponto de vista da economia agrária. 
 
 
 
c) 3º Grupo de Avaliação: Análise da Sensibilidade no NPA do Escalão Principal 
 
A variação do NPA da albufeira principal provocará variações de áreas submersas em 
todos os concelhos afectados. 
 
No concelho de Torre Moncorvo, uma variação de cota de 230 para 250 provoca um 
aumento de submersão na ordem dos 200 ha. Neste concelho, as freguesias que 
registam maiores diferenciais de área submersa com a subida de cota são a Cardanha e 
o Felgar. 
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No concelho de Alfândega da Fé, a mesma variação de cota provoca também variações 
na ordem de 200 ha de área submersa, neste as freguesias mais afectadas pela variação 
de cota são Cerejais, Parada e Sendim da Ribeira. A área submersa do concelho de 
Macedo de Cavaleiros é, para qualquer alternativa de cota, insignificante nunca 
ultrapassando os 2 ha. 
 
No concelho de Mogadouro por cada 10 m de subida de cota verifica-se um aumento de 
área submersa na ordem dos 100 ha, sendo na freguesia de Meirinhos que esta variação 
é mais acentuada. 
 
Avaliando o impacte provocado pela variação de cotas na actividade agrícola, verifica-se 
que nas freguesias de Felgar e Cardanha, onde há o predomínio de explorações 
familiares em cujo rendimento assenta o equilíbrio financeiro anual de várias famílias, a 
opção mais favorável é obviamente o NPA mais baixo, pois qualquer aumento de área 
inundada implicará um maior número de famílias afectadas. 
 
As explorações agrícolas de carácter empresarial referidas na zona da albufeira principal, 
Quinta do Badalo, Quinta Branca, S. Gonçalo, Quinta de Crestelos e Barrais verão, em 
qualquer das opções tomadas, a totalidade das suas áreas agrícolas inundadas assim 
como os seus conjuntos rurais. 
 
A inundação de toda a área de baixa e de meia encosta, nesta zona, irá ter um impacte 
negativo no rendimento destas explorações, pois a actividade mais rentável, em todas 
elas, está associada à criação de gado ovino que se alimenta essencialmente nos 
terrenos que irão ser submersos. 
 
Destas explorações restarão somente as áreas florestais situadas a cotas mais altas e 
cujo rendimento será afectado de forma significativa. 
 
Qualquer que seja a opção tomada para o NPA as áreas agrícolas e habitacionais destas 
explorações serão sempre afectadas, pelo que a economia agrária não constitui factor 
essencial de decisão, quanto à escolha final do NPA. 
 
A montante destas explorações, quer no concelho de Alfândega da Fé quer no concelho 
de Mogadouro, os impactes far-se-ão sentir nas zonas de olival que bordejam o rio 
sempre que as condições de declive o permitem e aqui, como a estrutura parcelária volta 
a ser muito fragmentada, quanto maior for o NPA mais famílias ficarão afectadas. 
Salienta-se, no entanto, que o efeito negativo explicitado atrás, é relativizado no contexto 
das freguesias em que ocorre.  
 
Com efeito, exceptuando a freguesia de Meirinhos onde se localizam as quintas dos 
Barrais e Crestelos (concelho de Mogadouro), as percentagens de área inundada por 
freguesia variam de 1 a 5% do total dessas freguesias e no concelho de Alfândega da Fé, 
exceptuando Cerejais e Parada que albergam as quintas do Badalo, Branca e S. 
Gonçalo, as percentagens de área inundada por freguesia variam de 3% a 8% do total 
das freguesias. 
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Conclui-se, que uma variação de 10 m em altitude provoca variações de submersão na 
SAU e nas superfícies de matos e florestas na ordem dos 25% da totalidade das 
freguesias e  de 1%  nas outras áreas. Estas variações não são significativas quando 
confrontadas ao nível do concelho e muito menos ao nível da região. 
 
Do ponto de vista do conjunto da agricultura regional e concelhia, o impacte da 
submersão de terrenos agrícolas pela futura albufeira do Sabor não será significativo, 
qualquer que seja a opção tomada. Com efeito registam-se pesos regionais que variam 
de 0,5% a 1,1% e concelhios de 2 a 4%. 
 
Ao nível das freguesias fazem-se sentir maiores efeitos quando se analisam as várias 
opções possíveis, particularmente a diferença de cotas do NPA, registando-se variações 
do peso das áreas inundadas entre 10% a 14% para a SAU, 14% a 22% para Matos e 
Florestas e entre 9% e 11% para as Outras Áreas. 
 
 
d) 4º Grupo de Avaliação: Tipo de Barragem 
 
O tipo de barragem (aterro, BCC ou abóbada) é considerado indiferente em termos da 
economia agrária. 
 
 
 
 
11.4 Medidas de Minimização 

As medidas apresentadas dizem respeito à aplicação de acções tendentes à minimização 
dos impactes negativos sobre as áreas agrícolas existentes em alguns pontos do rio 
Sabor: 
 

− No troço entre a foz do Sabor e o contra-embalse, onde os terrenos envolventes 
ao leito do rio se encontram cultivados, deverão ser tomados cuidados no que 
diz respeito ao planeamento das actividades de construção, nomeadamente 
evitando a afectação de terrenos agrícolas nas margens e na ínsua localizada no 
leito do rio; 

 
− No troço entre o contra-embalse e o local de jusante do Escalão Principal, e em 

especial na Quinta da Portela, deve ser ajustada a localização dos estaleiros de 
modo a evitar afectação de terrenos de vinha inseridos na Região Demarcada do 
Douro. 

 
− Deverão ser previstas indemnizações aos proprietários afectados e tido em 

conta que, nalguns casos, a sua fonte de rendimento é a actividades agrícola. 
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12. TURISMO 

12.1 Metodologia 

A revisão dos instrumentos de planeamento municipal e outra informação de carácter 
turístico permite concluir que o turismo constitui, sem dúvida, uma das principais opções 
de desenvolvimento dos concelhos que constituem a área de influência do 
aproveitamento do Baixo Sabor. 
 
A identificação, análise e avaliação dos impactes do empreendimento sobre o potencial 
desenvolvimento turístico na área em estudo será feito comparando o potencial de 
desenvolvimento nos quadros da ausência, e da presença, do projecto. Atendeu-se 
sobretudo aos seguintes aspectos: 
 

a) alteração à estrutura actual de oferta, procura e actividades turísticas; 

b) análise de tendências com base na evolução da procura; 

c) efeito do projecto no processo de desenvolvimento turístico. 

 
Assim, numa primeira fase (ponto 2.2) são identificados os valores turísticos, e 
actividades turísticas, afectados quer pela inundação na área de regolfo na albufeira do 
escalão principal e na albufeira do contra-embalse, quer pela exploração do 
aproveitamento, nomeadamente no que respeita a variações do nível de água nas 
albufeiras e velocidades de escoamento geradas por operações de turbinamento no 
contra-embalse. De igual modo, são identificadas as oportunidades turísticas geradas 
pela existência dos planos de água. 
 
Numa segunda fase é feita uma análise de tendências com base na interpretação das 
políticas municipais e uma apreciação dos impactes do empreendimento nas 
expectativas de desenvolvimento turístico (ponto 2.3). 
 
Procede-se, no ponto 2.4, à análise das várias alternativas existentes e conclui-se, no 
ponto 2.5, com a indicação de medidas de minimização de impactes negativos e 
maximização de impactes positivos. 
 
 
 
 
12.2 Avaliação Global de Impactes 

A análise da Carta 19 (Carta de Valores Turísticos e de Infraestruturas Hoteleiras) do EIA 
do AHBS permite a identificação dos principais valores turísticos que serão directamente 
afectados (inundados) pelo empreendimento: 
 

• Margens com utilização recreativa, envolvendo actividades piscatórias e 
balneares nas zonas da Ponte do Sabor, Azenha do Poço da Barca, Cilhade, 
Santo Antão da Barca e Ponte de Remondes. 
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• Património cultural - Ponte do Sabor, Cilhade e Azenha do Poço da Barca, bem 

como a Quinta Branca, Quinta de S. Gonçalo, Quinta dos Crestelos, Quinta do 
Vale do Corgo, Santuário de Santo Antão da Barca e Ponte de Remondes. 

 
• Paisagem - sobretudo nos troços do rio em que a paisagem tem um valor 

particular (ver capítulo sobre Paisagem), destacando-se a curva da Ponte do 
Sabor e Quinta das Laranjeiras, zona de Cilhade, ribeira de Zacarias e zona de 
Santo Antão da Barca / Quinta Branca, a zona da Ponte de Remondes e o troço 
imediatamente a montante. 

 
• Zona de caça, em particular na zona da Ribeira de Zacarias. 

 
 
Os valores turísticos assinalados são efectivos, e potenciais, geradores das seguintes 
actividades turísticas e recreativas: banho, pesca, desportos náuticos não motorizados, 
incluindo canoagem, caça, passeios culturais, piqueniques, percursos pedestres, 
romarias, observação da paisagem e observação da natureza, montanhismo. 
 
Foi possível observar, in situ, a efectiva utilização da maioria destas actividades nos 
locais referidos anteriormente com excepção dos desportos náuticos, incluindo 
canoagem, a qual é aqui indicada por constituir uma actividade potencial, 
designadamente no troço a montante da ponte de Remondes. 
 
Ainda no que respeita às actividades que poderão ser afectadas pela operação do 
projecto, destaca-se em particular a utilização recreativa das margens da Foz do Sabor, 
cuja utilização será intensificada com a construção do projecto turístico-recreativo 
previsto para esse local (Foz do Sabor/ Cabanas de Baixo). Contudo, não serão de 
esperar significativos impactes derivados dos turbinamentos associados ao 
funcionamento do contra-embalse sobre a zona da Foz do Sabor, desde que se garanta 
que as velocidades de escoamento nessa zona, bem como a qualidade da água, estarão 
em níveis aceitáveis para a utilização recreativa e balnear. 
 
Já no que respeita à actividade piscatória e de desportos náuticos ao longo do troço do 
Foz do Sabor - Ponte do Sabor, em particular em zonas próximas do contra-embalse, as 
velocidades de escoamento  associadas ao turbinamento poderão condicionar a 
utilização desse trecho do rio Sabor para esses fins.  
 
A perda dos valores turísticos referidos poderá, contudo, ser compensada pelas 
oportunidades de utilização turístico-recreativa que o plano de água resultante do 
enchimento da albufeira irá permitir. Este representa um impacte positivo do 
empreendimento, embora a sua efectividade esteja dependente da resolução das 
dificuldades inerentes à variação sazonal do nível da água na albufeira, sobretudo em 
períodos em que o nível de água estiver mais baixo.  
 
Com efeito, as variações esperadas de cerca de 7 a 10 metros no nível de água da 
albufeira principal, apesar da frequência de variação anual e velocidades de variação 
desprezáveis, irão criar temporariamente uma zona de cintura sem vegetação que, 
considerando o substrato xistoso, torna desagradável ao pisoteio essa faixa envolvente 
da albufeira e poderão dificultar o acesso ao plano de água.  
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O efeito de potencial aproveitamento turístico exige assim o estabelecimento de 
infraestruturas móveis (pontões, escadas, etc.) que assegurem o acesso confortável e a 
utilização do plano de água. 
 
Já no que respeita à albufeira do contra-embalse as variações de nível mais frequentes, 
com cerca de 4 metros/dia e 8 metros/semana, (balanço global, tendo em conta as 
subidas e descidas de nível que ocorrem ao longo dos dias da semana) dificultam ainda 
mais essa utilização, muito embora possa haver actividades recreativas que ocorram na 
envolvente da albufeira e sejam independentes da utilização directa da água (passeios 
pedestres, cicloturismo, observação da natureza).  
 
A utilização turística das albufeiras exigirá assim o desenvolvimento de planos e 
programas de utilização que possibilitem optimizar as condições físicas, hidrológicas, 
paisagísticas, ecológicas e culturais, que se venham a estabelecer, compensando deste 
modo a perda de uma atractividade turística natural já existente. 
 
Na fase de construção apenas se verificam impactes negativos. Destes, os principais  
(com magnitude elevada e importância elevada) estão associados às obras das 
barragens (escalão principal e contra-embalse) e à desmatação. 
 
Já na fase de exploração ocorrem impactes negativos e positivos. Os principais impactes 
negativos (magnitude moderada e importância elevada), irreversíveis, dizem respeito às 
barragens, à albufeira e ao regime de descargas/variação de nível. Os principais 
impactes positivos (magnitude moderada e importância moderada) referem-se aos 
seguintes usos: combate a incêndios e recreio. 
 
 
 
12.2.1 Análise de Tendências e Perspectivas de Desenvolvimento Turístico 

Embora não surja com particular evidência a referência ao AHBS como um factor de 
desenvolvimento turístico, o contacto efectuado com as autoridades locais, nos quatro 
concelhos considerados, permite concluir sobre as expectativas criadas pela potencial 
existência de uma albufeira na região.  
 
Estas expectativas são particularmente sentidas nos concelhos de Torre de Moncorvo e 
Mogadouro, directamente abrangidos pela área de regolfo do empreendimento. No 
concelho de Macedo de Cavaleiros, embora apenas marginalmente atingido pela área de 
regolfo, as expectativas resultam do desenvolvimento indirecto que o eventual aumento 
global da atractividade turística na região poderá determinar sobre a procura turística no 
concelho.  
 
No concelho de Alfândega da Fé a actividade agrícola é ainda considerada prioridade em 
relação à actividade turística e portanto são reduzidas as políticas municipais neste 
domínio. 
 
Assim, poderá concluir-se sobre o impacte positivo sobre as expectativas de 
desenvolvimento turístico a nível municipal gerados pela implementação do projecto. Se 
se atender às políticas municipais no domínio do turismo, apresentadas no Vol. III.2, pode 
concluir-se ainda sobre a inexistência de conflitos relevantes gerados pelo 
empreendimento. 
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Face às políticas municipais, é de esperar um investimento no domínio das infra-
estruturas turísticas por parte dos municípios, bem como a promoção de actividades 
lúdico-recreativas. A existência dos planos de água criados pela albufeira do escalão 
principal e pelo contra-embalse poderá estimular positivamente essa tendência, desde 
que sejam devidamente compensadas as dificuldades derivadas da variação de nível da 
água nas albufeiras principal e do contra-embalse. 
 
O desenvolvimento turístico da região na ausência do projecto pode ser interpretada 
como uma tendência inevitável de desenvolvimento, embora a uma taxa relativamente 
baixa na ausência de projectos ou investimentos que verdadeiramente fomentem a 
adequada utilização dos recursos naturais e culturais existentes para fins turísticos. 
  
A já referida consolidação e crescimento dos núcleos urbanos sedes de concelho, a 
melhoria progressiva da qualidade de vida resultante do desenvolvimento significativo ao 
nível das infraestruturas de saneamento básico, fornecimento de água e electricidade, e 
de alguns equipamentos sociais, são factores de desenvolvimento em curso que 
contribuem para o aumento de atractividade turística da área em estudo.  
 
Por outro lado, a valorização de alguns produtos agrícolas de qualidade, juntamente com 
a crescente valorização e procura do património natural, paisagístico e cultural, surgem 
como recursos e oportunidades importantes para motivar a utilização turística da área. 
 
As iniciativas anteriormente referidas no capítulo da socioeconomia, no que respeita à 
reestruturação do sector agrícola e pecuário, capaz de valorizar e qualificar alguns 
produtos locais (azeite, frutos secos, o queijo, os enchidos, o vinho), a valorização da 
paisagem, e do património natural, cultural e histórico, surgem como apostas centrais 
para o incremento da atractividade turística da região. 
 
A aposta nas potencialidades de um turismo rural, de natureza e cultural, constitui, assim, 
um dos elementos fundamentais das estratégias dos actores locais, com especial 
incidência nos municípios, tal como consignado nos seus Planos Directores Municipais. 
 
A valorização do rio Sabor e suas margens, neste contexto, é claramente assumido por 
alguns dos municípios na zona em estudo, como Alfândega da Fé e, sobretudo, Torre de 
Moncorvo. 
 
A valorização dos recursos endógenos (agricultura, pecuária, paisagem, natureza e 
património cultural), conjuntamente com a melhoria das acessibilidades constitui a 
principal perspectiva de desenvolvimento, com importantes reflexos ao nível do 
desenvolvimento turístico local. 
 
 
 
 
12.3 Avaliação Global 

Nos quadros seguintes apresenta-se a síntese da avaliação global de impactes para as 
fases de construção, enchimento e exploração. 
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Quadro IV. 2. 59 – Impactes na Fase de Construção – Turismo 
 

 Impactes 

Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Estaleiros Local e envolvente M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Pedreiras e 
Escombreiras Local e envolvente M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Escavações e aterros  Local e envolvente M (-2) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Desmatação Local e envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Desvio do Leito do Rio Local e envolvente M (-1) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Acessos Provisórios  Local e envolvente M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversív el 

Tráfego de Pesados  Local e envolvente M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Reversível 

Circuitos Hidráulicos  Local M (-2) I (1) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem             
(Escalão Principal) e 
Estruturas Anexas 

Local e envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem              
(Contra-embalse) e 
estruturas anexas 

Local e envolvente M (-3) I (3) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Rebaixamento do leito 
do rio Local M (-3) I (2) 

• Certo 
• Temporário 
• Imediato 
• Irreversível 

Restabelecimento de 
Comunicações Local e envolvente M (-1) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Médio prazo 
• Irreversível 

Estaleiro Social e 
Presença de 
Trabalhadores 

Local e envolvente M (-2) I (1) 

• certo 
• temporário 
• imediato 
• reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância
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Quadro IV. 2. 60 – Impactes na Fase de Enchimento e Exploração – Turismo 

 
 Impactes 

Usos e Acções Áreas Afectadas  Magnitude Importância 

Grau de Certeza 
Duração do Impacte 

Início do Impacte 
Reversibilidade 

 

Navegação  Local M (+2) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Combate a incêndios  Regional M (+2) I (2) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Pesca Local M (+2) I (1) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Recreio Envolvente M (+2) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem      (Escalão 
Principal) e Estruturas 
Anexas 

Local e 
envolvente M (-2) I (3) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Barragem       (Contra-
embalse) e estruturas 
anexas 

Local e 
envolvente M (-2) I (3) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Albufeiras 
Local e 

envolvente M (-2) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Regime de Descargas / 
Variação de Nível 

Local e 
envolvente M (-2) I (3) 

• Certo 
• Permanente 
• Imediato 
• Irreversível 

Novos acessos 
Local e 

envolvente M (-1) I (2) 

• Provável 
• Permanente 
• Imediato 
• Reversível 

Nota: 1 – Reduzido;   2 – Moderado;   3 – Elevado;   M – Magnitude;    I – Importância 
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12.4 Análise de Alternativas  

Para além dos comentários feitos nas secções anteriores, refira-se que a solução 
Montante se afigura como medianamente mais favorável pela menor perturbação de 
valores paisagísticos (ver componente Paisagem) e menor perturbação sobre os Usos do 
Solo derivada das actividades de construção. 
 
No que se refere à alternativa de cota, uma cota mais elevada (250 ou 240) é também 
mais favorável uma vez que, de acordo com os dados do projecto, uma cota de NPA 
mais elevada apresenta uma menor variação média de nível das albufeiras, para 
qualquer das soluções Montante ou Jusante e, ao mesmo tempo, apresenta uma maior 
superfície útil de plano de água para efeito de utilização por actividades lúdico-turístico 
(designadamente navegação, pesca e recreio).  
 
Contudo, as cotas mais baixas favorecem a manutenção de determinados valores 
ecológicos e paisagísticos importantes do ponto de vista da actividade turística, 
implicando ainda uma menor dimensão (altura) do paredão da barragem, com 
consequente valorização visual da paisagem. 
 
No que respeita ao contra-embalse equipado, apesar de impactes menos favoráveis 
derivados de uma maior actividade de construção, em particular no que respeita a 
transporte de pesados e presença de trabalhadores, essa solução torna-se mais 
favorável em fase de exploração devido à maior estabilidade do plano de água, em 
particular na albufeira do contra-embalse apesar da maior frequência de variação do nível 
de água durante o dia e ao longo de uma semana (variação de 8 metros/semana e  
4 metros/dia).  
 
O efeito do equipamento do contra-embalse sobre a variação do plano de água na 
albufeira principal, de acordo com os dados do projecto, é inexistente. 
 
A alternativa relativa ao tipo de barragem não é relevante em relação ao descritor 
Turismo, embora haja uma menor preferência pela solução Aterro.  
 
Com efeito, e por razões semelhantes às da componente Uso do Solo, esta solução 
determina uma maior perturbação motivada por actividades associadas à utilização de 
materiais inertes em maior quantidade.  
 
Acresce ainda a previsão da utilização, como manchas de empréstimo, de locais que 
possuem um valor cultural e recreativo assinalável (zona de Azenha do Porto da Barca e 
Cilhade), também no caso da solução em Aterro, e que, caso se trate da solução de 
Montante, poderão ainda ser utilizados para fins turísticos na fase de construção da 
barragem. 
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12.5 Medidas de Minimização de Impactes Negativos e Maximização de Impactes 

Positivos 

Do ponto de vista de desenvolvimento turístico as medidas de minimização de impactes 
negativos e maximização de impactes positivos, podem ser categorizadas do seguinte 
modo: 
 
 
Ø Fase de Construção: 
 
 

- Evitar a perturbação de áreas com utilização recreativa efectiva sempre que 
possível, mesmo tratando-se de áreas que venham a ficar submersas após o 
enchimento da albufeira. A capacidade de utilização desses locais deve ser 
mantida tanto quanto possível até ao efectivo enchimento (por exemplo Foz do 
Sabor, ponte do Sabor, zona da Quinta das Laranjeiras). 

 
 
- No caso da localização de montante e na hipótese da barragem de 

enrocamento, selecção de um local alternativo, dentro da área de regolfo, para 
as manchas de empréstimo e de depósito, cuja localização está prevista para 
uma zona de elevado potencial de utilização lúdica, em particular a zona do 
Açude da Barca e zona de Cilhade. 

 
 
- Subscrevem-se as medidas de minimização enunciadas no âmbito das 

componentes Paisagem e Património com relevância para a preservação de 
valores com potencial utilização turística. 

 
 
 
Ø Fase de Exploração: 
 
 

- Estabelecimento de um sistema de segurança e aviso que permita a utilização 
recreativa, em segurança, da albufeira do contra-embalse. 

 
 
- O actual uso recreativo das margens, incluindo zonas de pesca e banho, que se 

encontram em zonas inundáveis fica irremediavelmente alterado; as medidas de 
minimização de impactes no turismo incluem assim medidas de apoio e 
incentivos ao desenvolvimento de iniciativas de reanimação das áreas marginais 
do novo plano de água, fomentando actividades que dinamizem turisticamente, 
mas de forma ambientalmente sustentável, a economia e a capacidade de oferta 
recreativa. 
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- A utilização do plano de água para fins turísticos em condições de conforto e 

atractividade requer o estabelecimento de estruturas fixas ou móveis que 
permitam compensar a variação do nível da água e evitem o pisoteio da zona 
sem vegetação. Esta, de substrato xistoso, forma, em contacto com a água, uma 
“nata” xistosa, com materiais angulosos, que, atendendo a casos comparáveis 
(por exemplo albufeira da barragem do Arade), se julga poderá caracterizar a 
envolvente da albufeira do Baixo Sabor quando o nível da água estiver mais 
baixo, tornando o acesso difícil. As estruturas a estabelecer poderão ser do tipo, 
por exemplo, escada fixa associada a pontão movível ou plataformas em pedra 
formando zonas planas a vários níveis. 

 
 

- Para possibilitar o aproveitamento, de forma ordenada e sustentável, das 
potencialidades criadas pela albufeira que resultará da construção do 
empreendimento, deverá ser elaborado, atempadamente, um Plano de 
Ordenamento da futura albufeira. 

 
 
- Subscrevem-se as medidas preconizadas pelas componentes Sistemas 

Ecológicos e Paisagem no que respeita à criação de açudes nas principais 
ribeiras sob influência do regolfo, reconstituição de galerias ripícolas e de planos 
de integração e recuperação paisagística. 

 
 

- Subscrevem-se as medidas preconizadas pela componente Património no que 
respeita às acções a desenvolver para preservação e musealização de valores 
patrimoniais, em particular o apoio à criação de unidades museológicas que se 
poderão integrar em centros de acolhimento, de divulgação, ou mesmo de 
informação ambiental e cultural, de recepção a visitantes e ponto de divulgação 
dos valores recreativos e da ocupação humana no vale do Sabor. 

 
 
 





  
 
 

EIA – Avaliação Comparada dos Aproveitamentos do Baixo Sabor e do Alto Côa 
Volume IV – Análise de Impactes e Medidas de Minimização 
Setembro de 2002 

IV - 553

 
 
13. USO DO SOLO 

13.1 Metodologia 

Os impactes no uso do solo advêm de uma alteração de uso ou da alteração da 
intensidade de uso existente, e dos conflitos com propostas de ordenamento previstas 
nos instrumentos de ordenamento do território em vigor. Uma vez que as actividades 
humanas se traduzem, regra geral, numa inevitável transformação da ocupação do 
território, é impossível conceber qualquer investimento no território sem que o seu uso 
actual e/ou potencial seja afectado. 
 
A intensidade da alteração e a dinâmica induzida dependem, contudo, do tipo de 
actividades, das características intrínsecas do território, da normativa definida e das 
opções políticas de desenvolvimento, da maior ou menor agressividade da acção e da 
sensibilidade dos elementos receptores. 
 
No que respeita ao Aproveitamento Hidroeléctrico do Baixo Sabor, a sua concretização 
irá determinar uma transformação territorial significativa, responsável directamente, e de 
forma induzida, por impactes negativos e positivos no uso do solo.  
 
Os impactes directos negativos resultam sobretudo de três ordens de factores: 
 

1  -  Ocupação do território por usos associados à construção do empreendimento, 
designadamente instalações sociais e administrativas, estaleiros, pedreiras e 
manchas de empréstimo, escombreiras, instalações de britagem e depósito de 
inertes, construção do escalão principal e do contra-embalse, e construção de 
acessos rodoviários à obra; 

 

2  -  Inundação de um espaço significativo, relativo às áreas de regolfo do escalão 
principal e do contra-embalse; 

 

3  -  Afectação de acessos rodoviários; 

 

4  -  Conflitos com propostas de desenvolvimento municipal. 

 
 
Ainda no que respeita aos impactes negativos, poderão também identificar-se impactes 
indirectos decorrentes da alteração de uso, e da alteração de intensidade de uso, nas 
margens da futura zona inundada e na sua área de influência mais alargada. 
 
Um projecto de aproveitamento hidroeléctrico como o do Baixo Sabor poderá também 
determinar impactes positivos significativos decorrentes da criação de potenciais usos 
recreativos associados à existência de um plano de água com as dimensões previstas.  
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Com efeito, e face à realidade associada a outros planos de água existentes, são 
normalmente múltiplas as possibilidades de aproveitamento turístico-recreativo que um 
projecto deste tipo proporciona. As características específicas deste projecto, em especial 
do contra-embalse, tornam necessária a adequada integração no nível do ordenamento/ 
planeamento do uso das margens e do plano de água, com vista à melhor 
compatibilização dos usos hidro-energéticos e turístico-recreativos. 
 
A análise e avaliação dos impactes no uso do solo exige, de per se, uma metodologia de 
natureza integradora. Com efeito, houve necessidade de recorrer a outras áreas de 
impacte para se poder efectivamente analisar o impacte global do ponto de vista de uso 
do solo.  
 
Referimo-nos concretamente à integração das seguintes áreas de impacte: 
 

-  Paisagem, no que respeita ao potencial turístico-recreativo determinado por 
áreas de maior atractivo paisagístico; 

 
-  Socioeconomia, relativamente ao potencial económico e recreativo, tradições 

culturais, hábitos e costumes; 
 
-  Economia Agrária, em termos de actividades agro-florestais com potencial 

económico; 
 
-  Ecologia (Flora e fauna), no que respeita ao seu potencial recreativo e 

económico; 
 
-  Ruído, em virtude das alterações de uso legalmente determinadas pelos níveis 

sonoros eventualmente causados pelo projecto. 
 
 
Para efeito da análise de impactes, naturalmente que acrescem a estas áreas de impacte 
os aspectos referentes às políticas de ordenamento e condicionantes existentes para a 
área de estudo, descritas no Vol. III.2 e contempladas nos instrumentos de ordenamento 
do território dos municípios afectados e que permitam avaliar o desenvolvimento que 
ocorreria na ausência do projecto. 
 
Consideraram-se, para a área em estudo, as seguintes tipologias de uso actual e/ou 
potencial: 
 

• Urbano-residencial 

• Agrícola 

• Florestal 

• Industrial 

• Recreativo 

• Natural 

• Infraestruturas rodoviárias 
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Do ponto de vista do uso recreativo, e considerando as características da área, 
especificam-se as seguintes sub-tipologias de uso: 
 

• Pesca 

• Canoagem 

• Banho 

• Percursos pedestres 

• Observação da natureza (em particular observação de aves) 

• Piqueniques 

• Montanhismo 
 
 
Uma vez identificados os factores em causa, procedeu-se à: 
 

1  -  Identificação dos espaços de usos recreativos e culturais e dos espaços de uso 
económicos na área em referência, bem como das condicionantes legais previstas 
nos instrumentos de ordenamento do território, em particular os que ocorrem em 
área inundável e que serão assim alterados pela implantação do projecto; 

 

2 -  Apreciação das alterações directas e induzidas, no território, quer em termos das 
actividades e usos desaparecidos, quer em termos dos usos do solo criados pelo 
projecto; 

 

3  - Avaliação dos impactes do projecto sobre o uso do solo. 

 
 
A avaliação de impactes tem naturalmente uma natureza qualitativa, uma vez que não é 
realista quantificar ganhos e perdas de uso, muito embora seja apresentada uma 
quantificação de áreas inundáveis.  
 
Embora alguns usos, como o uso agrícola ou florestal pudesse ser passível de uma 
quantificação, na maioria dos casos a alteração de uso não é quantificável, podendo 
mesmo ter sinais contrários consoante a interpretação que os utilizadores actuais ou 
potenciais possam fazer.  
 
Em todo o caso, procedeu-se à avaliação dos impactes segundo a metodologia 
genericamente utilizada na vertente de factores humanos e ordenamento do território do 
EIA do AHBS. 
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13.2 Avaliação Global de Impactes 

Na secção anterior identificaram-se as tipologias de uso actual e/ou potencial que 
poderão vir a ser afectadas pelo aproveitamento do Baixo Sabor. Identificaram-se 
também as acções do projecto responsáveis por impactes no uso do solo, 
designadamente: 
 
1  -  Impactes negativos derivados da ocupação do território por usos associados à 

construção do empreendimento; 
 
2  -  Inundação de uma área significativa, com perda irrecuperável dos usos aí existentes; 
 
3  -  Impactes negativos, e positivos, associados à criação da acessibilidade ao 

empreendimento e ao restabelecimento de acessos rodoviários; 
 
4  -  Impactes indirectos decorrentes da alteração de uso, e intensidade de uso, na área 

de influência da futura zona inundada; 
 
5  -  Impactes positivos significativos decorrentes da criação de potenciais recreativos 

associados à existência de um plano de água. 
 
 
A interpretação da Carta 20 do EIA do AHBS (Impactes no Uso do Solo), que constitui 
uma síntese de avaliação de impactes espaciais determinados por valores paisagísticos, 
culturais, de economia agrária e biofísicos, permite a seguinte leitura: 
 
 
1 -  Em relação ao uso urbano-residencial ou ao uso industrial, não haverá impactes 

negativos ou positivos a assinalar, uma vez que todas as zonas urbanas ou 
industriais de relevo se situam fora da área inundável, ou imediatamente adjacente; 
exceptua-se contudo o caso da Quinta de S. Gonçalo, com uso residencial                
(6 moradores), e que exigirá um realojamento com consequente desaparecimento 
desse uso nesse local. 

 
 
2 -  A situação já é bastante mais significativa no que respeita aos impactes negativos 

sobre os usos agrícola e florestal, que constituem usos importantes actuais nas 
margens do rio Sabor, e em particular na zona inundável.  

 
Contudo, atendendo ao relatório sectorial da Economia Agrária, os matos constituem 
a presença mais assinalável, em termos de área ocupada, sendo que parte das 
explorações de olival e amendoal, que constituem as ocupações agrícolas mais 
significativas, se encontram, nalguns casos em relativo estado de abandono.  

 
Destacam-se contudo as áreas situadas entre o Cabeço do Côto e a Quinta de Santo 
Antão da Barca, com assinalável presença de unidades de lavoura de maior 
dimensão, bem como uma presença significativa de olival e amendoal no troço 
compreendido entre a Quinta de Santo Antão da Barca e a Ponte de Remondes.  
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3 -  Igualmente significativa é a situação relativa ao uso recreativo e natural, uma vez que 

o rio Sabor regista actualmente uma relativa representatividade e intensidade de uso 
em termos de actividades piscatórias, banho, piqueniques, percursos pedestres e 
observação da natureza.  

 
Destacam-se as zonas da Foz do Sabor, que constitui um local efectivo de utilização 
recreativa e para o qual existem projectos de desenvolvimento previstos, a zona 
entre a Foz do Sabor e a ponte do Sabor, bem como entre a Ponte do rio Sabor e a 
Quinta das Laranjeiras, zona de Cilhades, zona da Quinta de Santo Antão da Barca, 
que constitui também um importante local de romaria.  

 
Finalmente, a montante da ponte de Remondes, e na zona da Fraga da Miúva, que, 
para além dos usos piscatórios, banho e de actividades náuticas como a canoagem, 
constitui um importante local de observação de aves.  

 
Todas estas ocorrências estão comprometidas com a construção da barragem, uma 
vez que toda a área será afectada pelo enchimento da albufeira (ver capítulo sobre 
Turismo). Do mesmo modo a concretização de actividades como a canoagem em 
rápidos e o montanhismo, de grande potencial nesta zona, poderá estar 
comprometida com o aproveitamento do Baixo Sabor. 

 
 
4  -  Note-se, contudo, que a existência do plano de água poderá suscitar novas 

utilizações recreativas, que incluem os percursos pedestres, o banho, a pesca, a 
canoagem e vela, a observação da natureza, em condições que virão a ser criadas 
pela nova definição hidromorfológica, desde que sejam salvaguardadas situações 
como o aparecimento de cinturas sem vegetação, situação difícil de controlar, e que 
pode comprometer a utilização recreativa deste plano de água, se não forem 
adoptadas as necessárias medidas de minimização. 

 
 
5  -  Finalmente, e como já foi feita referência anteriormente, há ligações rodoviárias que 

exigirão restabelecimento: IP2, na zona da Ponte do Sabor, a própria ponte, bem 
como o troço inicial da EN 325 de acesso a Torre de Moncorvo; a EN 315 que liga 
Sendim da Ribeira a Alfândega da Fé, na zona da ponte sobre a Ribeira de Zacarias, 
e a própria ponte; finalmente, a EN 216 entre Mogadouro e Macedo de Cavaleiros, 
na zona da ponte de Remondes, incluindo a própria ponte, e um troço da EN 217 que 
liga a ponte de Remondes a Lagoa.  

 
Note-se, porém, que estes impactes serão temporários e que, em termos de 
acessibilidades, a construção do empreendimento possibilitará a melhoria de 
algumas vias e a abertura de novas vias que facilitarão o acesso às margens do 
Sabor. 
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Registe-se também que, do ponto de vista do ordenamento futuro destas zonas, os 
instrumentos de ordenamento prevêem, na zona inundável, as seguintes classes de 
espaços: 
 

• espaços naturais 

• espaços agrícolas (Reserva Agrícola Nacional - RAN)  

• outros espaços com aptidão agrícola 

• espaços de utilização múltipla 

• áreas florestais a proteger 

• áreas não incluídas em espaços específicos 

• projectos florestais 

• áreas de protecção ao património 

• áreas de importante valor paisagístico 

 
 
As áreas correspondentes a estas classes de espaços, dentro da zona inundável, serão 
inviabilizadas com o enchimento da albufeira. De um modo geral correspondem a áreas 
agrícolas e florestais e a espaços naturais. 
 
No Quadro IV. 2.61 apresenta-se uma quantificação das áreas de ocupação do solo, 
RAN e Reserva Ecológica Nacional (REN), bem como as classes de espaço previstas 
nas propostas de ordenamento municipal, que são inundadas pelo projecto, considerando 
a melhor e a pior alternativa. 
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Quadro IV. 2. 61 – Áreas Inundadas pelo Empreendimento do Baixo Sabor em Função das 
Alternativas de Localização e Cota, com Referência à Melhor e à Pior Alternativa (ha) 

 
 

Jusante Montante 
Tipologia de Uso 

J250   CE130 J250   CE140 M230   CE140 M250   CE140 

Ocupação Actual Total 3853,5 3893,9 2732,2 3661,9 

- Agricultura permanente 73,6 79,5 72,5 79,5 

- Amendoal 4,0 4,0 2,9 4,0 

- Floresta 300,3 300,2 196,5 300,3 

- Mato 1810,4 1844,5 1201 1600,6 

- Olival 886,4 886,4 645,0 885,1 

- Pastagem  77,7 87,8 72,1 87,8 

- Pomar 158,6 164,4 125,1 165,2 

- Sobreiral 71,6 71,6 35,2 71,6 

- Terra arável 18,7 18,7 5,7 18,7 

- Zona ripícola 432,0 432,0 355,5 424,3 

- Zona rupícola 16,8 16,8 12,0 16,8 

- Áreas sociais  3,4 3,4 3,4 3,4 
 
Condicionantes 

- RAN + REN 90,1 104,0 91,2 104,0 

- RAN 103,7 122,2 106,4 122,2 

- REN 2269,0 3150,6 2101,4 2939,7 
 

Áreas de Ordenamento 

- Agrícola e pastoral 661,9 774,9 674,7 766,8 

- Natural e conservação 16,4 2166,1 16,5 2166,0 

- Predom. Florestais  495,6 649,5 327,6 425,7 

- Utilização múltipla 121,8 178,4 123,2 178,4 

- Protecção ao património 12,7 12,7 12,7 12,7 
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Ø Plano de Pormenor da Foz do Sabor / Cabanas de Baixo 
 
Do ponto de vista de usos previstos para a área de intervenção merece particular 
destaque o projecto da Câmara Municipal de Torre de Moncorvo, previsto para a zona da 
Foz do Sabor / Cabanas de Baixo.  
 
 
Trata-se de um projecto de desenvolvimento turístico-recreativo, envolvendo um 
investimento de 414 mil euros (preços de 1999) numa área de 20,3 ha, cuja intervenção 
inclui uma praia fluvial e áreas complementares, incluindo instalações hoteleiras de 
pequena dimensão, e um parque de campismo.  
 
Este projecto, actualmente com a fase de Plano de Pormenor concluída, foi desenvolvido 
no contexto do Estudo de Melhoramento e Valorização de Aldeias em Torre de 
Moncorvo, elaborado em 1994 ao abrigo do Programa Comunitário INTERREG, e cujo 
faseamento previa o seu início em 1997 e conclusão em 2001. 
 
A manter-se a intenção de avançar com a construção deste projecto, o mesmo poderá vir 
a estar incompatibilizado com a opção de contra-embalse equipado, e a inerente 
construção de um canal no leito do rio, entre o contra-embalse e cerca de 400 m a 
montante da Foz do Sabor.  
 
O facto de a zona do Plano de Pormenor se localizar na área de influência da albufeira da 
Valeira poderá minimizar os impactes decorrentes da exploração do Aproveitamento 
Hidroeléctrico do Baixo Sabor. 
 
Contudo, a apreciação feita nos capítulos sobre a Hidrologia e a Qualidade da Água 
permite esperar que a qualidade da água e as características hidrodinâmicas resultantes 
da operação do projecto venham a ter significativos impactes sobre esta iniciativa 
municipal. 
 
Relativamente às condicionantes de usos do solo, e tal como indicado no Vol. III.2, de um 
modo geral, localizam-se fora da área inundável, com excepção de parte de uma das 
reservas de caça, de áreas de REN e de algumas áreas de RAN.  
 
Poderão, contudo, vir a constituir factores limitantes ao desenvolvimento de áreas 
adjacentes ao plano de água, após o enchimento da albufeira, designadamente no que 
respeite a futuros usos lúdicos-recreativos e aproveitamentos turísticos. 
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Ø Zona envolvente do NPA 
 
A zona envolvente do NPA possui um padrão de ocupação semelhante ao que irá ser 
inundado pelo enchimento das albufeiras do escalão principal e do contra-embalse.  
 
Admitindo que se consegue minimizar as variações de nível esperadas, e que o nível do 
plano de água apresenta uma relativa estabilidade, é de esperar que se venha a 
desencadear uma série de pressões urbanísticas sobre a envolvente do plano de água, 
consequência do desenvolvimento turístico associado, a que se tem vindo a fazer 
referência. 
 
Caso não seja essa a situação, ou seja, se as variações de nível do plano de água se 
confirmarem, então é possível que não ocorram alterações significativas em termos de 
uso do solo na envolvente do projecto.  
 
Poderá, contudo, esperar-se uma maior procura do local para fins recreativos por parte 
de população local, sobretudo nos períodos em que o nível de água seja mais elevado, 
facilitando assim o seu acesso e utilização.  
 
Também a subida do nível da água pode determinar, de acordo com o relatório da 
Ecologia - Fauna, a ocorrência de maior número de espécies de avifauna e cinegética, 
facto que poderá aumentar as actividades da caça, de observação da natureza, em 
particular de aves. 
 
 
 
 
13.3 Análise de Alternativas 

Considerando as alternativas de localização do escalão principal, quer o escalão se situe 
na posição de montante, quer se localize na posição de jusante, haverá perdas de uso 
devido ao enchimento da albufeira.  
 
Considerando como indicador as áreas constantes do Quadro IV.2.28 em função das 
alternativas de localização e alternativas de cota, pode concluir-se que a solução 
montante é a que implica menores perdas de áreas, sendo a cota 230 mais favorável.  
 
Do mesmo modo, poderão ser criadas novas oportunidades de desenvolvimento turístico-
recreativo em consequência da criação de um novo plano de água. 
 
Globalmente, contudo, as opções de jusante ou de montante a uma cota 230 e do ponto 
de vista do uso do solo, apresentam-se como relativamente equivalentes, uma vez que 
não se possui detalhe suficiente sobre o projecto, nesta fase, para poder diferenciar 
implicações sobre usos específicos. 
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No que respeita às opções de contra-embalse equipado ou não, o rebaixamento da faixa 
central do leito do Sabor, a partir do contra-embalse e quase até à Foz do Sabor e, 
sobretudo, os turbinamentos associados ao funcionamento do contra-embalse equipado 
poderão determinar, com alguma probabilidade, impactes sobre o projecto de 
desenvolvimento turístico-recreativo da Foz do Sabor / Cabanas de Baixo. 
 
Por outro lado, o facto de existir um contra-embalse equipado, associado à bombagem 
periódica, poderá contribuir para evitar um abaixamento demasiado significativo no nível 
de armazenamento da albufeira, aumentando assim o potencial recreativo associado ao 
plano de água.  
 
A alternativa relativa ao tipo de barragem não é relevante do ponto de vista do uso do 
solo, embora se possam considerar mais favoráveis as opções de betão (BCC e 
Abóbada) por usarem menores quantidades de inertes em fase de construção e 
ocuparem menor espaço / volume uma vez construídas 
 
 
 
 
13.4 Medidas de Minimização de Impactes Negativos e de Valorização de Impactes 

Positivos 

Do ponto de vista de uso do solo as medidas de minimização de impactes negativos e 
maximização de impactes positivos, podem ser categorizadas do seguinte modo: 
 
 
Ø Fase de Construção:  
 

− Evitar as alterações de uso sempre que possível, designadamente no que 
respeita à localização de áreas de estaleiro e áreas sociais, devendo estas ser o 
mais possível contidas dentro de limites restritos; 

 
− Sempre que a ocupação em fase de construção possua um carácter temporário, 

deve ser garantido que o uso original será reposto, ou, em alternativa, 
substituído por um outro uso, económica e ambientalmente viável, que 
compense a economia local e/ou os hábitos e costumes da população; 

 
− Sempre que as alterações de uso impliquem perdas económicas e sociais, as 

mesmas devem ser identificadas e compensadas; para este efeito, atente-se ao 
capítulo sobre socioeconomia. 
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Ø Fase de Exploração: 
 

− O uso das áreas inundáveis fica irremediavelmente alterado; as medidas de 
minimização de impactes no uso do solo correspondem, assim, ao apoio e 
incentivos ao desenvolvimento de iniciativas de reanimação das áreas marginais 
do novo plano de água, fomentando actividades que dinamizem, de forma 
ambientalmente sustentável, a economia e o uso envolvente. 

 
− Para possibilitar o aproveitamento, de forma ordenada e sustentável, das 

potencialidades criadas pela albufeira que resultará da construção do 
empreendimento, deverá ser elaborado, atempadamente, um Plano de 
Ordenamento da futura albufeira. 

 
− Caso seja tomada a opção pelo contra-embalse equipado, deverá ser  

analisada com mais detalhe a possibilidade de, através de uma gestão do 
turbinamento, ser compatibilizada a utilização recreativa na Foz do Sabor, tal 
como previsto. 
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14. AVALIAÇÃO GLOBAL DE ALTERNATIVAS. CONCLUSÕES 

14.1 Metodologia 

Neste ponto apresenta-se a síntese das avaliações temáticas, relativamente aos grupos 
de alternativas estudadas no Aproveitamento do Baixo Sabor, fornecendo uma análise 
integrada e global das análises e opções. 
 
A metodologia para a valoração das opções consiste numa escala com quatro graus de 
decisão, a que se juntou a situação de indiferente. 
 
 

Grau de  
Valoração Critério 

Representação 
Gráfica 

Indiferente 
As alternativas em avaliação apresentam vantagens e 
desvantagens que se equilibram ou não têm qualquer 
implicação no descritor. 

£ 

Pouco mais 
Favorável 

As vantagens e desvantagens avaliadas pouco se 
diferenciam, sendo pouco significativas as razões da tomada 
de opção. 

?   ?  

Medianamente 
Favorável 

As vantagens e desvantagens avaliadas cons tituem 
fundamento seguro para a opção por uma das alternativas. ?   ?   ?  

Mais Favorável 
As vantagens e desvantagens avaliadas apresentam -se 
claramente favoráveis para a opção por uma das alternativas. ?   ?   ?   ?  

Muito Mais 
Favorável 

As vantagens e desvantagens avaliadas conduzem a uma 
conclusão do respectivo descritor no sentido de uma opção 
peremptória, considerando-se grave e muito negativa a opção 
contrária 

?   ?   ?   ?   ?  

 
 
Assim,  cada área temática para além da tomada de decisão e respectiva fundamentação 
realiza também a sua valoração segundo os critérios definidos no quadro. 
 
Utilizando-se esta metodologia foi possível sintetizar num quadro e num gráfico, as 
valorações de cada área temática dando uma visão de conjunto das opções tomadas e 
do seu grau de recomendação. 
 
 
 
 
14.2 Localização da Barragem do Escalão Principal 

A síntese das opções feitas por cada área temática relativamente à localização do 
escalão principal, está expressa no quadro seguinte, que de uma forma objectiva, 
evidencia as conclusões de cada descritor. 
 
A maioria dos descritores foi favorável à localização de montante, embora com 
diferentes graus de opção. 
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Apenas dois descritores, Qualidade do Ar e Ambiente Sonoro, consideram Indiferente 
a localização da barragem do escalão principal e o Património é favorável à 
localização de jusante. 
 
Os descritores que classificam de Mais Favorável a localização de montante são a 
Hidrologia, a Avifauna, a Flora e Vegetação, a Fauna, a Paisagem e a 
Socioeconomia. 
 
No caso da Hidrologia, essa opção prende-se sobretudo com as implicações no contra-
embalse, pois o facto de se dispor de maiores áreas para a albufeira do contra-embalse 
origina uma menor variação da amplitude dos níveis de água. Essa variação corresponde 
a cerca de metade da que ocorre com a localização de jusante. Contudo, em ambas as 
soluções, os valores podem ainda ser reduzidos em cerca de quatro vezes, caso exista o 
equipamento do contra-embalse. 
 
Por este facto, a Socioeconomia considera também montante como a opção Mais 
Favorável por reduzir os riscos devido às variações de nível e apresentar uma menor 
área inundada. 
 
O não enchimento da zona entre jusante e montante a cotas superiores a 138 tem 
também vantagens para a Avifauna, não afectando dois ninhos de cegonha negra (um 
deles ocupado) que se situam às cotas 140 e 150 e preservando em parte esta área de 
grande interesse como habitat para as aves rupícolas. 
 
De igual modo, a Flora e Vegetação considera Mais Favorável a localização de 
montante dado que evita a destruição de estruturas termo-xerofílicas de cariz 
mediterrâneo, ocorrentes de um modo geral ao longo das encostas de maior declive.  A 
área entre jusante e montante é considerada de elevado valor florístico e fitocenótico 
correspondentes a formações em elevado estado de equilíbro. 
 
No caso da Fauna, cerca de 46% desta área apresenta também um valor faunístico 
elevado, pelo que a alternativa de jusante apresenta-se assim com um impacte maior. 
 
Quer no caso da Avifauna, quer na Flora e Vegetação os estaleiros previstos para a 
localização de jusante teriam também uma forte intromissão nesta zona. 
 
O facto da localização do paredão da barragem de montante se situar num vale mais 
encaixado, relativamente inacessível, beneficiando assim de uma certa protecção visual 
em relação à opção de jusante torna também Mais Favorável aquela opção para a 
Paisagem, apesar do impacte maior que irá ser determinado pela zona de estaleiros. 
 
Por fim e ainda no que respeita à Socioeconomia, a opção de montante é mais favorável 
devido aos acessos que são criados, em particular o estabelecimento de um acesso pelo 
coroamento do paredão, assegurando o atravessamento do rio e implantando uma 
ligação há muito desejada pelas populações locais. 
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Quadro IV. 2. 62 – Síntese da Avaliação de Alternativas do Aproveitamento Hidreléctrico do 
Baixo Sabor 
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A opção por montante surge como Pouco Mais Favorável em relação à Geologia, 
Solos, Climatologia, Ecossistemas Aquáticos, Qualidade da Água, Economia 
Agrária, Turismo, Uso do Solo e também na Análise de Risco. 
 
Relativamente à Geologia, uma vez que a falha da Vilariça é a falha activa mais 
importante da região, pode concluir-se que a localização de montante, por se situar a 
maior distância desta falha é mais favorável no que respeita à sua exposição aos sismos 
potencialmente geráveis por ela. 
 
Nos Solos, e apesar do seu baixo valor, a solução de montante apresenta-se com 
maiores vantagens, porque ao permitir uma maior área para o contra-embalse 
com redução da variação dos níveis de água, minimiza os efeitos erosivos nas  
margens. 
 
Nos Ecossistemas Aquáticos, os impactes podem considerar-se semelhantes  
para as duas localizações, uma vez que ocorrerá a passagem de um sistema lótico a 
lêntico. 
 
No entanto, a maior área para o contra-embalse e a menor variação dos níveis de água 
reduzirá os impactes nas margens, que funcionam como locais privilegiados de abrigo e 
reprodução para as comunidades piscícolas residentes. 
 
No caso das componentes Qualidade da Água, Economia Agrária, Turismo e Uso  
do Solo, a opção de montante é considerada pouco mais favorável, por razões que  
se prendem, em geral, pela menor área que é inundada em relação à opção de  
jusante. 
 
O Património considera Pouco Mais Favorável a localização de jusante por esta 
causar uma menor afectação de sítios de interesse patrimonial, no local de implantação 
da barragem e nas áreas afectas à construção.  
 
Em termos da Análise de Risco, em caso de acidente de carácter excepcional, como a 
rotura da barragem, o maior afastamento da localização de montante às povoações mais 
próximas poderá reduzir ligeiramente as consequências, sendo por isso, esta opção 
classificada de Pouco Mais Favorável. 
 
São ainda introduzidos em termos de síntese dois factores técnico-económicos 
relacionados com o empreendimento e que pela sua importância global importa pôr em 
evidencia. São eles a Energia e a Gestão da Água. Para estes dois factores a 
localização do escalão principal pode considerar-se indiferente  pois admite-se que o seu 
dimensionamento cumprirá as mesmas funções. 
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14.3 Equipamento do Contra-embalse 

Pela leitura do Quadro IV.2.62 é visível que um grande número das áreas temáticas 
considera Indiferente  o equipamento do contra-embalse. Estão neste caso, os Solos, 
Climatologia, Avifauna, Fauna, Qualidade do Ar , Património, Economia Agrária e 
Análise de Risco. 
 
Nos restantes descritores registou-se uma maior preferência pelo contra-embalse 
equipado em relação ao não equipado.  
 
Assim, o contra-embalse equipado surge como Muito Mais Favorável para a Hidrologia 
devido à redução da velocidade média de escoamento e da variação dos níveis de água 
na albufeira do contra-embalse e na foz do Sabor. 
 
A Socioeconomia é Medianamente Favorável ao equipamento do contra-embalse, já 
que determina um maior volume de mão-de-obra. Por outro lado, em fase de exploração, 
permite a produção de energia, bem como aumenta a capacidade de regularização das 
cheias do rio Douro e estabiliza o plano de água na albufeira do contra-embalse. 
 
Também o Turismo e o Uso do Solo são Medianamente Favoráveis ao equipamento 
do contra-embalse pela menor variação dos níveis de água na albufeira do contra-
embalse e na área a jusante. 
 
O equipamento do contra-embalse surge como Pouco Mais Favorável para as 
componentes Flora e Paisagem. 
 
Para a Flora, a opção pelo equipamento do contra-embalse está relacionada com a 
escolha feita anteriormente para a localização do escalão principal. Assim, com a 
localização da barragem principal a montante, o contra-embalse equipado apresenta-se 
como Pouco Mais Favorável pela menor variação dos níveis de água e 
consequentemente com a criação de uma faixa de marnel mais estreita. 
 
Relativamente à Paisagem, apesar dos impactes graves importantes, na fase de 
construção, determinados pelo aumento de secção do canal natural, com consequente 
afectação paisagística, de recursos e de utilização da zona ao longo da faixa a escavar, a 
estabilização do plano de água na albufeira do contra-embalse, de algum modo torna 
pouco mais favorável a opção do contra-embalse equipado. 
 
As componentes que se apresentam favoráveis ao contra-embalse não equipado são 
os Ecossistemas Aquáticos, a Qualidade da Água, a Geologia e o Ambiente Sonoro. 
 
Os Ecossistemas Aquáticos são Muito Mais Favoráveis ao contra-embalse não 
equipado, dado que com ele se evitam os impactes negativos decorrentes das 
escavações a jusante, com ressuspensão de sedimentos e afectação da qualidade 
biológica da água e efeitos negativos na ictiofauna. 
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Do mesmo modo, a bombagem de água será responsável pelo arrastamento de materiais 
e consequente deterioração da qualidade da água. 
 
Também a Qualidade da Água é Medianamente Favorável ao contra-embalse não 
equipado, essencialmente devido à intervenção no leito do rio e às operações de 
dragagem associadas, com idêntico aumento dos sedimentos em suspensão e 
consequente turbidez. 
 
Quer a Geologia, quer o Ambiente Sonoro são Pouco Mais Favoráveis ao contra-
embalse não equipado. Esta opção baseia-se na ocorrência de impactes negativos com o 
aumento da secção do canal a jusante, devido à escavação de um volume apreciável de 
materiais, aos níveis sonoros resultantes da construção, assim como o destino final dos 
materiais dragados. 
 
Por fim, quer do ponto de vista Energético quer da Gestão de Água a solução de 
contra-embalse equipada é Mais Favorável. 
 
De facto o contra-embalse equipado permitirá bombear a água do Rio Douro para a 
albufeira do escalão principal, reforçando a sua capacidade energética. 
 
Do mesmo modo, permite nas horas baixas bombear água para a Albufeira Principal 
garantindo-se a recuperação das reservas de água gastas nas horas de ponta. 
 
 
 
 
14.4 Sensibilidade de Cotas do NPA da Albufeira do Escalão Principal 

Analisando o Quadro IV.2.62, verifica-se que a globalidade das áreas temáticas tem 
preferência por uma cota mais baixa. As únicas excepções são a Hidrologia, a 
Climatologia e a Socioeconomia que se mostram favoráveis a uma cota mais elevada. 
 
Os Solos, os Ecossistemas Aquáticos, a Qualidade do Ar  e o Ambiente Sonoro 
classificam como Indiferente  as alternativas relativas ao NPA. 
 
São Mais Favoráveis a uma cota mais baixa a Flora e Vegetação e o Património 
Cultural. Assim, para a Flora e Vegetação quanto menor fôr a cota, menor será a 
afectação de habitats xerofílicos associadas a escarpas e encostas declivosas e de 
estruturas ripárias diversificadas. 
 
Do mesmo modo, o Património pronuncia-se Mais Favoravelmente por cotas mais 
baixas devido à preservação de valores patrimoniais e arqueológicos.  
 
A Paisagem é Medianamente Favorável a uma cota mais baixa por razões que se 
prendem com uma menor área de desmatagem na zona da albufeira, com menor 
afectação visual. 
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Como Pouco Mais Favoráveis  a uma cota mais baixa encontra-se um grande número 
de áreas temáticas. 
 
A preferência da Geologia por cotas mais baixas baseia-se no facto de que com a 
diminuição do volume e altura da barragem reduzir-se-ão os impactes com a construção 
e os riscos de sismicidade induzida. 
 
Na Avifauna, a preferência é também por cotas mais baixas. No entanto, do ponto de 
vista da fauna existente e já estabelecida, uma eventual escolha de NPA mais elevado 
não se afigura com impactes significativos, dado que entre as cotas 230 e 250, dos três 
ninhos identificados (de cegonha negra e abutre do Egipto) todos se encontram 
desocupados e dois deles serão sempre afectados, mesmo pela cota 230. 
 
Refira-se ainda que, na fase de exploração, as cotas mais altas se estimam mais 
favoráveis para a protecção dos habitats rupícolas devido a criarem condições de 
inacessibilidade às escarpas. 
 
Na Fauna em geral, é também preferível uma cota mais baixa, essencialmente pela 
menor perda de habitats que essa solução implica, embora não se identifiquem aspectos 
particulares que recomendam uma opção. 
 
Nos restantes casos, Qualidade da Água, Economia Agrária, Turismo e Uso do Solo 
uma cota mais baixa implica um menor volume de água (caso da Qualidade da Água) e 
uma menor perda da área utilizável e de usos existentes nos restantes casos. 
 
Como tendo preferência por cotas mais altas surge a Climatologia, em que a cota 250,  
se apresenta como Medianamente Favorável em relação às restantes. O maior plano de 
água será responsável por um ligeiro aumento da precipitação, uma menor degradação 
da situação actual de arejamento, bem como menor risco de geada, o que se afigura com 
impactes positivos no sentido de amenização do clima. Entre a cota 240 e 230 
naturalmente a preferência é também pela cota 240 que se apresenta Pouco Mais 
Favorável. 
 
Também do ponto de vista da Hidrologia, as cotas mais altas são Pouco Mais 
Favoráveis pelo maior encaixe de água que possibilitam. 
 
Finalmente, a componente Socioeconómica considera Pouco Mais Favorável a cota 
mais elevada, uma vez que é aumentada a capacidade de reserva de água para 
produção energética, irrigação, abastecimento de água, combate a incêndios. 
 
Para esta alternativa os factores energéticos e de gestão de água são Mais Favoráveis 
à cota mais alta pois esta permite maiores reservas e maior capacidade energética em 
particular nas situações de emergência. 
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14.5 Tipo de Barragem 

No Quadro IV.2.62 apresenta-se a preferência das áreas temáticas pelo tipo de barragem 
em dois grandes grupos: barragem em betão, subdividida em BCC e Abóbada e 
barragem em aterro. 
 
Dado que a tomada de posição não distingue com clareza as vantagens e desvantagens 
da barragem BCC face à Abóbada, optou-se pela criação de uma terceira coluna que 
agrega estes dois tipos de barragens num mais global, podendo assim colocar-se mais 
facilmente em alternativa a barragem genericamente de betão em relação à barragem em 
aterro. 
 
Analisando o quadro, constata-se a preferência clara por uma barragem em betão face 
a uma barragem em aterro. 
 
As componentes que tomam opção e se pronunciam sempre a favor da barragem em 
betão são a Geologia, os Solos, a Hidrologia, os Ecossistemas Aquáticos, a 
Qualidade da Água, a Qualidade do Ar , o Ambiente Sonoro, Paisagem, a 
Socioeconomia e por fim a Análise de Risco. 
 
O tipo de barragem surge como Indiferente para as componentes Climatologia, 
Avifauna, Flora e Vegetação, Fauna, Património Cultural, Economia Agrária, 
Turismo e Uso do Solo. 
 
Assim, as componentes Mais Favoráveis e Medianamente Favoráveis a uma barragem 
em betão são a Geologia, a Hidrologia, a Qualidade da Água, o Ambiente Sonoro, a 
Paisagem e a Análise de Risco. 
 
Dentro destas áreas, existe uma opção mais favorável pela barragem em Abóbada, por 
parte da Geologia, da Qualidade da Água e Ambiente Sonoro, fundamentalmente pela 
menor necessidade de inertes para construção. 
 
As razões gerais de opção pelas barragens em betão prendem-se fundamentalmente 
com a derivação provisória constituída por uma galeria subterrânea na opção abóbada e 
galeria inserida no corpo da barragem, seguida de canal de betão a céu aberto, na opção 
BCC, bem como a incorporação dos orgãos hidráulicos nas barragens, evitando grandes 
cortes das encostas. Estas são algumas das razões que constituem vantagens das 
barragens em betão em relação à barragem em aterro. 
 
Acrescem ainda os menores volumes de materiais inertes envolvidos nas barragens em 
abóbada e em BCC (com vantagens para a abóbada), com menores volumes de tráfego, 
e uma afectação a menores distâncias, para transporte de inertes em camiões, bem 
como, um menor recurso à exploração de pedreiras, escavações e aterros com 
consequente redução dos níveis de ruído gerados por essas operações em fase de 
construção. 
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As razões de ordem visual são também importantes para a Paisagem. Em termos da 
probabilidade de acidente com rotura associada à barragem, a Análise de Risco 
realizada conclui ser muito reduzida no caso de uma barragem de betão (apenas 5 em 
cada 1000 barragens), para além de em termos genéricos essa situação ter uma fraca 
probabilidade de ocorrência. 
 
As componentes Pouco Mais Favoráveis a uma barragem de betão são os Solos, os 
Ecossistemas Aquáticos, a Qualidade do Ar  e a Socioeconomia. 
 
A barragem de aterro, pode provocar durante a fase de exploração, e em condições de 
cheia, um arrastamento de materiais provenientes das margens devido a variações 
bruscas de caudal. 
 
Uma vez que o descarregador de cheias se localiza lateralmente ao muro da barragem e 
não possui câmara de dissipação, esta opção poderá assim ter consequências negativas 
directas nos Ecossistemas Aquáticos. 
 
Por outro lado, a menor necessidade de inertes das barragens de betão e uma afectação 
mais reduzida de áreas, será preferível para os Solos. 
 
Do mesmo modo, e em termos da Qualidade do Ar , a menor movimentação de terras e 
de materiais, bem como menor volume de tráfego e menor duração para transporte de 
inertes e de betões que poderá ser efectuado com recurso a tapetes rolantes, reduzindo 
a circulação de veículos e as emissões de poeiras, serão factores favoráveis à barragem 
de betão. 
 
Finalmente, a nível Socioeconómico, as opções por barragem de betão são pouco mais 
favoráveis uma vez que envolvem um maior volume de mão-de-obra. 
 
Quanto aos factores energéticos e de gestão de água as opções do tipo de barragem 
consideram-se indiferentes. 
 
 
 
 
14.6 Síntese 

No Quadro IV.2.62, consta também a síntese das opções de cada área temática 
relativamente às quatro alternativas de projecto em avaliação, fornecendo uma visão 
integrada que facilita a sua comparação. 
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Da sua análise concluiu-se como sendo mais favoráveis ambientalmente: 
 

- a localização de montante por razões que se prendem com a menor área 
afectada e com a menor perturbação dos ecossistemas ecológicos; 
 

- a cota de enchimento mais baixa, originando uma menor afectação de área; 
 

- o contra-embalse equipado pelas menores variações de nível de água das 
albufeiras; 
 

- a barragem em betão, não só pelo elevado nível de segurança que oferece, 
como também porque exige um menor consumo de materiais inertes na sua 
construção e por ser mais favorável em termos paisagísticos. 
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