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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) da barragem de Sambade, cujo Projecto se encontra em 
fase de Projecto de Execução. 

O proponente do Projecto da barragem de Sambade é a empresa Águas de Trás-os-
Montes e Alto Douro, criada pelo Decreto-Lei nº 270-A/2001, de 6 de Outubro, com o 
objectivo de promover a construção, a gestão e a exploração do Sistema 
Multimunicipal de Abastecimento e Saneamento de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

A criação desta origem de água destina-se a garantir a totalidade dos consumos 
urbanos previstos para 2031 pela Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, para parte 
das populações dos concelhos de Alfândega da Fé e Vila Flor, num total estimado de 
8.012 habitantes. 

A barragem de Sambade a construir localiza-se no concelho de Alfândega da Fé 
(freguesia de Sambade), no distrito de Bragança, estando prevista a sua implantação 
na ribeira da Fonte do Atalho, a cerca de 230 m a jusante da confluência desta linha 
de água com um seu afluente, o ribeiro do Noval. 

Esta obra será uma barragem de terra com uma altura de máxima de 29 m, um 
desenvolvimento total do coroamento de 357 m, uma capacidade de armazenamento 
total de cerca de 1,1 milhões de metros cúbicos de água e criará uma albufeira com 
cerca de 14 hectares. 

Uma vez que o local escolhido para a construção da barragem não está classificado 
como área sensível, de acordo com a definição constante do artigo 2º do Decreto-Lei 
nº 69/2000, de 3 de Maio (que estabelece a necessidade de alguns projectos serem 
sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental), a construção desta obra hidráulica é 
abrangida pelo disposto na alínea g), do artigo 10, do Anexo II do Decreto-Lei nº 
69/2000, de 3 de Maio, segunda a qual todas as barragens e outras instalações 
destinadas a reter água ou armazená-la de forma permanente, que tenham uma 
altura ≥ 15 m, um volume ≥ 0,5 hm3, uma albufeira ≥ 5 hectares ou um coroamento ≥ 
500 m, são abrangidas por um processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 
para o respectivo licenciamento. 

A entidade licenciadora deste projecto é a Comissão de Coordenação do 
Desenvolvimento Regional Norte e o contrato de concessão do sistema será 
autorizado pelo Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente. 

O EIA da barragem de Sambade foi realizado de acordo com o estabelecido no 
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio e pela Portaria nº 330/2001, de 2 de Abril tendo 
sido realizado no primeiro semestre de 2004 pela DHVFBO. 
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2. OBJECTIVOS DO PROJECTO 

A construção da barragem de Sambade destina-se a assegurar o fornecimento de 
água para abastecimento público, em qualidade e com qualidade, a parte da 
população dos municípios de Alfândega da Fé e de Vila Flor. 

O sistema de distribuição da água dependente da Sambade (Sistema de Sambade) 
irá servir os lugares de Felgueiras, Alfândega da Fé, Castelo, Eucísia, Santa Justa, 
Ferradosa, Picões, Gebelim, Cabreira, Gouveia, Pombal, Covelas, Sambade, Sendim 
da Serra, Soeima, Vales, Valverde, Colmeais e Vilares de Vilariça (pertencentes ao 
concelho de Alfândega da Fé) e os lugares  de Valbom, Benlhevai e Vale Frechoso 
(pertencentes ao concelho de Vila Flor). 

As povoações a abastecer futuramente pelo Sistema de Sambade são actualmente 
servidas pelas seguintes infraestruturas: 

- Alfândega da Fé, Cerejais, Eucísia, Sendim da Serra, Valverde, Pombal, 
Castelo e Santa Justa - pela barragem de Esteveínha. 

- Felgueiras, Ferradosa, Picões, Gebelim, Cabreira, Gouveia, Covelas, 
Sambade, Soeima, Vales, Colmeais e Vilares de Vilariça - a partir de furos e 
nascentes. 

- Valbom, Benlhevai e Vale Frechoso - a partir de furos e nascentes. 

A carência que se tem verificado ao nível dos volumes de água necessários para 
abastecimento urbano e a deficiência registada ao nível da qualidade da água 
armazenada na albufeira de Esteveínha justificam a necessidade de criar uma 
origem de água superficial, como a barragem de Sambade, dedicada exclusivamente 
ao abastecimento público de água. 

Segundo as informações prestadas pela Câmara Municipal de Alfândega da Fé,  nos 
meses de Agosto e Setembro é necessário suspender o fornecimento de água para 
rega a partir da albufeira de Esteveínha de forma a garantir os volumes de água 
necessários para o abastecimento público de água. Ainda segundo a Câmara 
Municipal de Alfândega da Fé, “nas freguesias que são abastecidas por furos e 
nascentes, notam-se alguns problemas de falta de água, principalmente nos meses 
de Agosto e Setembro” e “... a qualidade da mesma nem sempre é a melhor”. 

Assim, com a construção da barragem de Sambade, pretende-se criar uma origem 
de água que assegure o fornecimento de água em quantidade e qualidade aos 
lugares dependentes do sistema de Sambade, para que assim todo o concelho fique 
a usufruir deste serviço com garantias de qualidade. 

No que respeita ao município de Vila Flor, com a concretização do Sistema de 
Sambade será solucionado o problema do abastecimento de água aos lugares de 
Valbom, Benlhevai e Vale Frechoso, que dependem de captações subterrâneas, uma 
vez que, segundo os dados fornecidos pela Câmara Municipal deste concelho 
“...presentemente, a qualidade de água fornecida...não satisfaz os parâmetros 
legalmente exigíveis”. 

A edilidade de Vila Flor considera ainda que “A construção da barragem de 
Sambade, da estação de tratamento de água e de todo o sistema de distribuição é a 
garantia de água em quantidade e com qualidade, o contributo significativo para a 
melhoria da qualidade de vida da população e consequentemente da sua fixação e a 
diminuição das assimetrias”. 
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3. LOCALIZAÇÃO DA BARRAGEM DE SAMBADE 

A barragem de Sambade a construir localiza-se a cerca de 977 m a Sul da freguesia 
de Sambade e a cerca de 10,5 km a Norte da vila de Alfândega da Fé, sede do 
concelho de Alfândega da Fé, localizado no distrito de Bragança, que integra a Sub-
região do Douro. 

A barragem de Sambade será implantada na ribeira da Fonte do Atalho, a cerca de 
230 m a jusante da confluência desta linha de água com um seu afluente, o ribeiro do 
Noval. Este curso de água insere-se na bacia hidrográfica do rio Sabor, o qual 
constitui um afluente da margem direita do rio Douro. 

Os aglomerados populacionais situados mais próximos do local proposto para a 
implantação da barragem de Sambade são o bairro Eira da Cruz, pertencente à 
povoação de Sambade, que dista de cerca de 650 m da barragem e a povoação de 
Vales, situada a cerca de 1.570 m. 

Um dos acessos ao local de implantação da barragem consiste num caminho em 
terra batida até à ribeira da Fonte do Atalho, o qual se desenvolve a partir da EN 315, 
que liga Sambade e Alfândega da Fé, onde existe uma interligação com outros três 
caminhos existentes que ficarão submersos com a criação da albufeira. 

A jusante do local previsto para a implantação da barragem de Sambade (a cerca de 
4 quilómetros medidos em linha recta a partir dos coroamentos das barragens) situa-
se a barragem da Esteveínha. A água armazenada na albufeira desta barragem é 
presentemente utilizada para o abastecimento humano (das povoações 
anteriormente referidas) e para a irrigação de cerca de 230 hectares do 
Aproveitamento Hidroagrícola do Planalto de Alfandega da Fé. 

Esta barragem situa-se nas cabeceiras de uma linha de água, pelo que não possui 
praticamente bacia hidrográfica própria. Por este motivo, as afluências de água à 
albufeira provêm de um sistema hidráulico que é constituído por três açudes e pelos 
respectivos canais de derivação, os quais desviam a água necessária a partir da 
ribeira da Fonte do Atalho e da ribeira dos Alvazinhos. 

Um dos açudes que integra este sistema, designado por Açude I, localiza-se na 
ribeira da Fonte do Atalho a cerca de 600 m a jusante do local previsto para a 
implantação da barragem de Sambade. 

O enquadramento nacional, regional e local da barragem de Sambade assim como  o 
sistema de distribuição de água que será criado para servir parte das populações de 
Alfândega da Fé e de Vila Flor encontra-se representado na Figura 1. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1 HORIZONTE E FASE DO PROJECTO 

O projecto da barragem de Sambade encontra-se em fase de Projecto de Execução 
e foi elaborado pela empresa DHVFBO sendo datado de Maio de 2004. 

O período de vida útil definido para esta obra hidráulica foi de 50 anos.  

Quanto ao horizonte de projecto do Sistema de Abastecimento é de 30 anos. 

4.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO PROJECTO E DOS PROJECTOS 
ASSOCIADOS 

4.2.1 CONSTITUIÇÃO DO PROJECTO 

4.2.2 BARRAGEM, ALBUFEIRA E ACESSOS 
A barragem de Sambade consiste numa barragem de aterro, cujo coroamento terá 
um comprimento total de 357 metros e uma largura de 8 metros. Para a sua 
construção será necessário executar um aterro com 246 mil metros cúbicos. 

O aterro da barragem, que ocupará uma área total de 2,3 hectares, será constituído 
por dois corpos: um principal, com 29 m de altura máxima acima da fundação, e um 
secundário, com 11 m de altura máxima acima da fundação, funcionando como dique 
de fecho de uma portela na margem direita.  

A albufeira a criar com a construção da barragem de Sambade inundará uma área de 
14 hectares a que corresponde um armazenamento bruto de cerca de 1.159.000 
metros cúbicos, sendo o volume útil de armazenamento de 1.063.000 metros 
cúbicos. O Nível de Pleno Armazenamento será à cota 732 m e o Nível de Máxima 
Cheia será à cota 733,15. 

Os órgãos hidráulicos de segurança e de utilização ficarão concentrados em duas 
obras de betão principais: 

- o descarregador de cheias; 

- o conjunto formado pelo desvio provisório, pela descarga de fundo e pelas 
tomadas de água para abastecimento urbano, rega e caudal ecológico. 

O acesso ao coroamento da barragem poderá ser feito, a partir do seu encontro 
esquerdo, através de um caminho (Acesso 1) com 150 m de extensão.  

A partir do encontro direito do coroamento da barragem, haverá ainda um outro 
acesso (Acesso 3) com cerca de 110 m de extensão que restabelecerá a 
continuidade de um caminho rural que ficará submerso pela albufeira.  

O outro acesso (Acesso 2) a partir da EN315 assegurará a ligação ao pé da 
barragem, possuindo cerca de 180 m de extensão.  
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Por uma questão de simplicidade e uniformidade de linguagem, neste documento 
passar-se-á a designar por “Projecto” a barragem de Sambade, a albufeira a criar e 
os acessos. 

4.2.3 SISTEMA DE SAMBADE 
O Sistema de Sambade é composto por um sistema de condutas adutoras, com 
cerca de 15 km de extensão, por uma estação de tratamento de água e por dois 
reservatórios (Figura 1). 

O sistema adutor será implantado maioritariamente ao longo das vias de 
comunicação existentes, na faixa de servidão da Estrada Nacional 315, da Estrada 
Municipal 588-1 e dos Caminhos Municipais 1160 e 1151. 

A estação de tratamento de água, que será construída próximo do aterro da  
barragem, ocupará uma área estimada em cerca de 500 metros quadrados e incluirá 
duas estações elevatórias e um reservatório de armazenamento de água tratada.  

Para além destas infraestruturas haverá ainda dois reservatórios que terão funções 
de distribuição e de regularização e terão capacidades de 2.440 metros cúbicos e de 
400 metros cúbicos. 

Por uma questão de simplicidade e uniformidade de linguagem, neste documento 
passar-se-á a designar por “Projectos Associados” as infraestruturas que 
constituem o Sistema de Sambade, que assegurará a distribuição de água às 
populações que serão servidas no futuro por esta origem de água superficial. 

4.3 CARACTERÍSTICAS DA FASE DE CONSTRUÇÃO 

Estima-se que a empreitada de construção da barragem de Sambade terá uma 
duração total de 20 meses e empregará entre 50 a 100 trabalhadores. 

Na fase anterior ao início da construção do aterro da barragem será necessário 
executar alguns trabalhos preparatórios para a criação de acessos ao local da obra e 
à implantação do estaleiro principal de apoio à empreitada (Acessos 1 e 2). 

Após a conclusão destes trabalhos (que incluem, fundamentalmente, a realização de 
desmatações, movimentações de terra e mobilização de máquinas e materiais) dar-
se-á início à construção do desvio provisório e de alguns dos órgãos que constituem 
a barragem, tais como, a torre de tomada de água. Segue-se a realização de 
escavações para a fundação do aterro da barragem. 

No início da estiagem poderá então ser efectuada, em condições de segurança, a 
operação de corte do rio e de derivação dos caudais do mesmo para o circuito de 
desvio provisório já construído. 

Uma vez terminada esta tarefa, serão concluídas as escavações e iniciada a 
execução do aterro da barragem, que terá uma duração de 4 meses. Após a 
construção do núcleo e dos maciços estabilizadores do aterro decorrerão, durante 6 
meses, os acabamentos dos aterros (coroamento e paramentos de montante e de 
jusante). 

Para a construção do aterro será necessário extrair materiais de duas áreas de 
empréstimo que serão localizadas no interior da área a inundar pela albufeira, as 
quais se estendem por uma área total de 75 mil metros quadrados. 
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No começo da segunda estiagem, será fechada a comporta de guarda da torre de 
tomada de água, para permitir a instalação, entre outros equipamentos, da descarga 
de fundo e da descarga de caudal ecológico, concluindo assim a obra. 

Após a finalização do aterro da barragem terão lugar os trabalhos relativos aos 
acabamentos dos acessos (incluindo a criação do Acesso 3) e à desmatação da área 
a inundar pela albufeira (incluindo as operações de desarborização e 
desenraizamento) numa extensão de cerca de 14 ha. 

Estima-se que para o transporte dos materiais provenientes da desarborização e da 
desmatação seja necessário realizar cerca de 6 transportes/hora, a ser executado 
num período de 4 meses não consecutivos. 

4.4 CARACTERÍSTICAS DA FASE DE EXPLORAÇÃO 

A entrada em funcionamento da barragem de Sambade permitirá assegurar o caudal 
necessário ao abastecimento de água ao Sistema de Sambade estimado em cerca 
de 506 mil metros cúbicos (valor máximo correspondente ao volume a abastecer no 
final do período de exploração do sistema, em 2031). 

O estudo realizado para simular o regime de exploração da albufeira de Sambade 
considerou, para além do fornecimento de água para abastecimento, a descarga do 
caudal ecológico que permitirá a regularização do regime de escoamento da ribeira 
da Fonte do Atalho. 

De forma a assegurar a continuidade deste escoamento, será necessário 
intervencionar o Açude I existente a jusante do local de implantação da barragem, de 
forma a colocar nesta obra uma descarga de caudal ecológico que actualmente não 
existe. 

Quanto ao regime de descargas do caudal ecológico, poderão ser adoptados dois 
programas distintos, um deles baseado na descarga de 5 por cento das afluências 
naturais à secção da barragem e o outro baseado numa metodologia proposta pelo 
Instituto da Água que prevê a descarga, em média, de 30 por cento das afluências. 

Apesar deste último programa permitir a descarga de maiores volumes de água para 
a ribeira, a adopção do regime de descargas baseado nos 5 por cento das afluências 
permitiria garantir uma maior flexibilidade no funcionamento do sistema hidráulico 
que actualmente abastece a Esteveínha e deixar em aberto a possibilidade de, no 
futuro, ser possível alargar o perímetro de rega de depende desta albufeira. 

A presença da albufeira de Sambade poderá igualmente constituir uma importante 
reserva de água para o combate a incêndios florestais. 

 

 

 



  

RESUMO NÃO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM DE SAMBADE 
 

 
45118_RNT_MD_AMB_0005A                       10 

 

5. AMBIENTE AFECTADO PELO PROJECTO, IMPACTES E MEDIDAS 
DE MINIMIZAÇÃO 

5.1 GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

Na zona de implantação do Projecto e dos Projectos Associados o relevo apresenta-
se acentuado, maioritariamente dominado por formações xistentas, onde 
predominam as elevações de topo aplanado e as linhas de água encaixadas. 

O vale da ribeira da Fonte do Atalho, onde será implantado o Projecto, é fechado, e 
apresenta um leito pouco desenvolvido e com margens bastante inclinadas. 

Na área da futura albufeira foram identificadas duas manchas (com uma área total de 
75.000 m2) que reúnem características adequadas para a extracção dos materiais 
necessários para a construção do aterro da barragem. Estes materiais correspondem 
a solos aluvionares e a solos provenientes da alteração do maciço xistento e serão 
extraídos até uma profundidade máxima de 3 metros. 

Adicionalmente, prevê-se também a utilização dos materiais xistentos presentes nas 
encostas delimitadas pela área da futura albufeira, e a utilização de materiais 
provenientes de areeiros e pedreiras que se encontrem em exploração nas 
proximidades da obra. 

Do ponto de vista das águas subterrâneas, a área de estudo situa-se numa zona 
caracterizada por apresentar recursos reduzidos.  

Na área a intervencionar para a construção do Projecto e dos Projectos Associados 
não se encontram registadas captações de água a uma distância de, 
aproximadamente, 1 km. 

Durante a fase de construção do Projecto, os impactes negativos mais significativos 
na geomorfologia e geologia local são provocados pela exploração, na área prevista 
de criação da albufeira, dos materiais necessários à construção do aterro da 
barragem (cerca de 216 mil metros cúbicos). 

Os impactes na geomorfologia e geologia local resultantes da construção dos 
Projectos Associados são, apesar de negativos, muito pouco significativos uma vez 
que as modificações na morfologia do terreno e a remoção das formações geológicas 
não têm praticamente expressão. 

Durante a fase de exploração do Projecto, importa referir, ao nível da geomorfologia 
e geologia, o impacte negativo associado à retenção de sedimentos na albufeira, 
devido à existência da barragem, o que implica um aumento da erosão do leito e das 
margens da ribeira da Fonte do Atalho, no troço situado a jusante da barragem. Este 
impacte será mais significativo imediatamente a jusante da barragem e tem 
tendência a atenuar-se ao longo da linha de água. 

Ao nível dos impactes na hidrogeologia local associados à fase de construção, estes 
serão globalmente negativos e consistem na compactação dos terrenos e na 
diminuição da permeabilidade das formações, condicionando a infiltração das águas 
de escorrência e a recarga de aquíferos. No entanto, o significado destes impactes é 
reduzido atendendo ao fraco potencial hidrogeológico das formações presentes. 
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Durante a fase de exploração do Projecto, será expectável um impacte positivo e 
significativo na hidrogeologia local devido à recarga das águas subterrâneas por via 
da infiltração da água armazenada na albufeira. 

Das medidas de minimização propostas para este descritor destacam-se as 
relacionadas com o reaproveitamento, sempre que possível, dos materiais sobrantes 
produzidos no decorrer da obra, por forma a minimizar os volumes a extrair em 
terrenos de empréstimo e a transportar a vazadouro. Para as zonas de estaleiros e 
sujeitas a circulação de tráfego recomenda-se que sejam revolvidos os terrenos após 
o final da obra, de modo a tentar restabelecer as condições de permeabilidade 
iniciais. 

5.2 SOLO E APTIDÃO DOS SOLOS 

O tipo de solos predominantes nos locais onde serão construídos o Projecto e os 
Projectos Associados correspondem a solos formados a partir de xistos e de rochas 
afins, caracterizados como sendo delgados e pouco evoluídos. 

No que respeita à aptidão dos solos que serão intervencionados, verifica-se que o 
Projecto será implantado numa área sem aptidão para a agricultura mas com aptidão 
marginal para pastagem melhorada e com aptidão moderada para exploração 
florestal e silvo/pastorícia. Por sua vez, os Projectos Associados incidirão em áreas 
sem aptidão ou com aptidão marginal para a agricultura e para a pastagem, e com 
aptidão marginal ou moderada para a exploração florestal e silvo/pastorícia. 

As afectações mais significativas do solo, que alteram irreversivelmente a sua 
composição e aptidão, resultam da realização da desmatação da área da albufeira e 
das escavações necessárias à implantação da barragem e dos órgãos anexos e para 
a extracção dos materiais a utilizar para a construção do aterro da barragem. Estas 
acções implicam a remoção da camada fértil dos solos. Pode, no entanto, considerar-
se este impacte como pouco significativo atendendo à reduzida capacidade agrícola 
do solo e à inexistência de solos abrangidos pela Reserva Agrícola Nacional. 

As restantes áreas onde ocorrerá uma afectação directa do solo (através da sua 
compactação e impermeabilização), como seja, os locais de construção dos acessos, 
de implantação dos estaleiros e de construção da estação de tratamento de água e 
dos reservatórios, ocupam uma extensão reduzida e são classificadas como solos 
com uma fraca aptidão agrícola. 

De forma a minimizar os impactes negativos associados à remoção dos solos, 
recomenda-se que, sempre que existam pequenas parcelas agrícolas e em que os 
solos apresentem alguma espessura, estas sejam armazenadas para posterior uso 
noutras zonas, por exemplo, para a recuperação paisagística de áreas 
intervencionadas. 

Após a entrada em funcionamento da barragem de Sambade e o consequente 
enchimento da albufeira, os solos existentes na área afecta à albufeira serão 
permanentemente submersos. Este impacte foi considerado nulo uma vez que, 
apesar de a longo prazo a composição química do solo ser alterada devido à 
presença da água, caso a barragem seja desactivada, os solos recuperarão as suas 
capacidades actuais (e, eventualmente, poderá assistir-se a um aumento da sua 
fertilidade devido à deposição dos sedimentos que decorrerá durante a fase de 
exploração da albufeira). 
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5.3 OCUPAÇÃO ACTUAL DOS SOLOS 

Os elementos recolhidos no decorrer do reconhecimento ao local escolhido para a 
implantação da barragem de Sambade e da respectiva albufeira permitiram 
classificar a ocupação actual do solo como sendo maioritariamente agrícola, onde 
predominam as culturas anuais e arbóreas. As principais espécies presentes são 
árvores de fruto, entre as quais se destacam as cerejeiras, oliveiras, amendoeiras e 
vinhas. Verificou-se também a existência de diversas hortas, sobretudo nos terrenos 
mais baixos, junto à ribeira da Fonte do Atalho. 

Na fase final de construção, após a realização da desmatação da área da albufeira 
de Sambade (cerca de 14 ha), os solos serão temporariamente destituídos do seu 
uso actual até que seja iniciado o enchimento da albufeira que dará origem a um 
novo uso da área referida. Este impacte é negativo embora pouco significativo face 
ao uso actual dos solos (típico da área de inserção do Projecto). 

Neste contexto destaca-se a necessidade de arrancar alguns exemplares arbóreos 
(tais como, castanheiros, oliveiras, nogueiras, macieiras, cerejeiras e pereiras) 
localizados na área a inundar, que deverão ser desejavelmente transplantados para 
outro local, após avaliação do seu estado fitossanitário. 

Relativamente aos Projectos Associados, os impactes na ocupação actual dos solos 
decorrentes da implantação da estação de tratamento de água, das condutas 
adutoras e dos reservatórios serão negativos, directos, permanentes mas pouco 
significativos atendendo à reduzida intervenção de uma faixa na proximidade das 
vias onde serão colocadas. 

5.4 RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

O local proposto para a construção da barragem de Sambade situa-se na ribeira da 
Fonte do Atalho, a cerca de 230 metros a jusante da confluência desta linha de água 
com um seu afluente, o ribeiro do Noval. A cerca de 20,3 quilómetros a jusante do 
local de implantação da barragem, este curso de água desagua no rio Sabor, um 
afluente da margem direita do rio Douro. 

A área da bacia hidrográfica definida pela secção da barragem é de 6,4 quilómetros 
quadrados, possui uma forma alongada com orientação Noroeste-Sudeste, um 
comprimento de cerca de 4,5 quilómetros e uma largura máxima de 2,5 quilómetros. 
O comprimento da linha de água principal é de 5,4 quilómetros. 

O escoamento médio anual na bacia hidrográfica de Sambade é de, 
aproximadamente, 1 milhão e 530 mil metros cúbicos e encontra-se concentrado nos 
nos meses de Dezembro a Abril (cerca de 88 por cento). 

Para a avaliação da qualidade da água da ribeira da Fonte do Atalho foram 
recolhidas 3 amostras pontuais de água no local de implantação da barragem de 
Sambade. A comparação dos resultados obtidos com a legislação em vigor e as 
normas de qualidade do Instituto da Água, permite concluir que a qualidade da água 
na ribeira da Fonte do Atalho apresenta boa qualidade, compatível com a sua 
utilização para os diversos usos, entre os quais se encontra a produção de água para 
consumo humano. 

No entanto, alguns dados obtidos apontam para a presença de focos de poluição 
difusa na bacia hidrográfica da barragem de Sambade, originados possivelmente 
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pelas deficiências de funcionamento dos sistemas de tratamento dos efluentes 
domésticos produzidos nas povoações de Covelas e por parte da povoação de 
Sambade. 

O regime de escoamento da ribeira da Fonte do Atalho não será alterado durante a 
construção da barragem uma vez que todas as intervenções a realizar no leito da 
ribeira da Fonte do Atalho serão realizadas sem ser necessário proceder a retenções 
de água. Espera-se nesta fase o aumento da turvação devido à decapagem, 
desmatações e escavações que serão efectuadas nos terrenos abrangidos pela 
albufeira a criar e ainda naqueles onde incidirão as obras. 

Durante a fase de exploração, os principais impactes nos recursos hídricos 
superficiais consistem na alteração do regime hidrológico natural da ribeira da Fonte 
do Atalho resultantes das condições de exploração da albufeira que forem 
estabelecidas. 

Ora, actualmente, o regime de escoamento da ribeira da Fonte do Atalho é já 
condicionado pela existência de uma obra hidráulica de pequenas dimensões, 
designada por Açude I, que se encontra implantado a cerca de 600 m a jusante do 
local proposto para a implantação da barragem de Sambade. Efectivamente na 
situação actual, os caudais lançados para jusante do Açude I representam 3,4% das 
afluências, os quais são lançados de forma concentrada em apenas em alguns dias 
do ano, que coincidem com períodos em que o escoamento é particularmente 
elevado. Os descarregamentos são nulos no período que decorre de Maio a 
Novembro e, ainda, nos meses de Janeiro e Março. 

O estudo de simulação da exploração realizado para a albufeira de Sambade 
contemplou também a simulação do regime de exploração da albufeira de 
Esteveínha uma vez que o sistema hidráulico que actualmente assegura a derivação 
de água para a barragem de Esteveínha, em particular, o Açude I, será influenciado 
pela construção da barragem de Sambade. 

As simulações realizadas atenderam aos usos da água actuais e futuros que se 
perspectivam para as albufeiras estudadas, designadamente: 

Albufeira da Esteveínha  

Uso actual: rega e abastecimento urbano 

Uso futuro: exclusivamente rega 

Albufeira de Sambade 

Uso futuro: abastecimento urbano e, se existir volume sobrante, rega 

Na albufeira da Sambade, foram adoptados os seguintes critérios de prioridade em 
cada mês: 

- Em primeiro lugar, é garantido o caudal ecológico. 

- Seguidamente, é satisfeito o consumo urbano, ou, em caso de escassez, é 
fornecido para o mesmo todo o volume disponível até ao limite do nível mínimo 
de exploração da albufeira (NME). 

- Se houver volume remanescente, o mesmo é fornecido para rega de um eventual 
perímetro de rega novo, até ao limite do pedido ou da disponibilidade, consoante 
o que for menor. 
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- Se, depois de satisfeitos todos os consumos, ainda houver volume 
remanescente, o mesmo será transferido para Esteveínha. 

Por sua vez, para a albufeira de Esteveínha, foram adoptados os seguintes critérios: 

- É satisfeito, unicamente, o consumo de rega correspondente ao perímetro 
existente, com 230 ha, ou, em caso de escassez, é fornecido para o mesmo todo 
o volume disponível até ao limite do nível mínimo de exploração da albufeira. 

- Se, depois de satisfeito o consumo de rega, ainda houver volume remanescente, 
o mesmo será perdido por descarregamento. 

O projectista da barragem testou dois programas de descargas na simulação da 
exploração da albufeira, designados por SIMULAÇÃO I, correspondente ao programa 
de descargas de caudal ecológico baseado em 5% das afluências e por SIMULAÇÃO 
II, correspondente à construção da barragem de Sambade e ao programa de caudais 
ecológicos alternativo, baseado na publicação “Caudais Ecológicos em Portugal”. 

As simulações efectuadas conduziram às seguintes conclusões: 

- Se a barragem de Sambade for construída, será possível satisfazer a totalidade 
dos consumos urbanos previstos para o horizonte de projecto pela ATMAD e, 
ainda, garantir a manutenção da rega dos 230 ha com direitos adquiridos em 
Esteveínha. 

- Se, além disso, for assegurado por Sambade apenas um programa de caudais 
ecológicos clássico baseado em 5% das afluências naturais, haverá caudais 
sobrantes que permitirão regar 60 ha adicionais a partir de Sambade, ou fazer 
face a eventuais desvios ou imprevistos que se venham a registar. 

- Se for imposto pelo INAG, na barragem de Sambade, um programa de caudais 
ecológicos baseado na publicação “Caudais Ecológicos em Portugal” (note-se 
que esta hipótese implica que o Açude I se deverá abster de derivar estes 
caudais ecológicos lançados por Sambade, dando, em vez disso, passagem aos 
mesmos para jusante), deixará de ser possível regar qualquer parcela adicional, 
sendo apenas possível satisfazer os direitos adquiridos de rega em Esteveínha e 
assegurar o abastecimento urbano previsto para Sambade, sem qualquer 
margem para desvios ou imprevistos. 

Perante os resultados obtidos entende-se ser mais importante garantir os direitos de 
rega adquiridos na região e promover a expansão dos perímetros agrícolas 
existentes do que impor caudais ecológicos que possam comprometer os usos 
existentes ou previstos. Assim, tendo em consideração as características ecológicas 
da zona em estudo, considera-se ser aceitável assegurar um programa de caudais 
ecológicos clássico baseado em 5% das afluências naturais. 

No que diz respeito aos aspectos de qualidade da água a captar, foi utilizado um 
modelo de simulação para prever a qualidade da água que futuramente será 
armazenada na albufeira de Sambade, cujos resultados permitiram concluir que a 
qualidade da água será boa. 

De forma a eliminar os focos de poluição que eventualmente poderão vir a afectar a 
qualidade da água, foi recomendado, para além da elaboração de um Plano de 
Ordenamento da Albufeira, que sejam concretizadas previamente os projectos 
relativos à drenagem e tratamento dos efluentes domésticos produzidos nas 
povoações de Sambade e de Covelas. 
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5.5 FLORA, VEGETAÇÃO E FAUNA 

Os locais propostos para a construção do Projecto e dos Projectos Associados não 
se encontram incluídos na Rede Nacional de Áreas Protegidas nem em qualquer 
Sítio da Rede Natura 2000, Zona de Protecção Especial para as Aves Área de 
Importância para as Aves (Important Bird Area). 

Neste locais, foram inventariadas 91 espécies e 8 géneros de flora, das quais 63 
espécies foram identificadas através de observação directa durante o trabalho de 
campo. Destas 99 espécies, 18 encontram-se abrangidos por legislação nacional e 
internacional (o que representa cerca de 18% do total inventariado), 6 são endémicos 
da Península Ibérica e 2 da Europa.  

No que diz respeito à fauna, foram inventariadas 10 espécies de anfíbios, 12 de 
répteis, 94 de aves e 31 de mamíferos. Durante o trabalho de campo foram 
detectadas 71 espécies de vertebrados, o que corresponde a 48,3% do total 
inventariado. Foram identificadas 13 espécies de especial interesse para a 
conservação. Confirmou-se a ocorrência de rã-ibérica, cágado-mediterrânico, abutre 
do Egipto, águia-cobreira, águia-caçadeira, açor, lobo, lontra, gato-bravo, morcego-
de-ferradura-grande e rato de Cabrera. A marta e a toupeira-de-água são apenas 
potenciais na zona de implantação da barragem de Sambade. Neste local é também 
provável ausência de peixes continentais. 

Das 10 unidades de paisagem consideradas para a área de estudo as que 
apresentaram um valor conservacionista mais elevado são os matagais 
arborescentes autóctones de oxicedro, os bosques autóctones de azinho e/ou sobro 
e a galeria ripícola que, para além de serem as que apresentam uma maior 
biodiversidade, correspondem ou integram fragmentos dos habitats do Decreto-Lei 
n.º 140/99 de 24 de Abril 5210, 9330, 9340 e 92A0, respectivamente. Como tal, estes 
3 habitats foram considerados como áreas sensíveis.  

Durante a fase de construção o maior impacte identificado é a destruição de, 
aproximadamente 1,2 ha de galeria ripícola, ou seja, um dos habitats considerados 
mais importantes, contribuindo para esse facto a sua utilização por espécies 
florísticas e faunísticas importantes. Os outros impactes de maior relevo durante esta 
fase são o aumento da turvação da água (e possível contaminação) devido aos 
movimentos de terra e desmatação, assim como a inevitável perturbação das 
comunidades associadas a esta zona. 

Por seu lado, a construção dos Projectos Associados não vai causar impactes 
significativos nas comunidades florísticas e faunísticas. Não será afectada a zona 
sensível de maior valor, ou seja, o habitat incluído no Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de 
Abril – Matos arborescentes de Juniperus oxicedrus (5210). 

Os principais impactes detectados durante a fase de exploração são as alterações 
físicas, químicas e biológicas da ribeira da Fonte do Atalho, devido à passagem de 
um regime rápido a lento.  

No que respeita à regularização do regime de escoamento da ribeira da Fonte do 
Atalho que resultará da descarga de caudal ecológico a partir da barragem de 
Sambade e do Açude I, este representa um impacte positivo para as comunidades 
vegetais e de anfíbios, uma vez que actualmente, a jusante do Açude I, o 
escoamento na ribeira é praticamente nulo. Comparativamente, o regime proposto 
pelo Instituto da Água é mais benéfico porque permite a descarga de um maior 
volume de água. 
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Não se espera que a barragem tenha efeitos significativos na comunidade de peixes 
continentais, uma vez que esta deve estar ausente da ribeira da Fonte do Atalho 
(pelo menos na zona da futura albufeira e a montante desta). No entanto, espécies 
como a rã-ibérica, o cágado-mediterrânico, a águia-cobreira, o açor, a lontra e a 
toupeira-de-água (embora a sua ocorrência nesta ribeira seja pouco provável) 
poderão ser afectadas. Um dos efeitos mais notórios das barragens é o efeito 
barreira, que poderá ser mais grave no caso desta última espécie. 

Finalmente há ainda a referir o facto da zona ficar mais exposta às actividades 
humanas, especialmente com fins recreativos, correndo-se o risco da introdução de 
espécies de peixes exóticas para fomentar a pesca desportiva. Isto terá 
repercussões muito negativas nas comunidades autóctones existentes na bacia 
hidrográfica do Douro, devido à provável expansão das espécies exóticas para os 
cursos de água a jusante da ribeira da Fonte do Atalho. 

Das medidas de minimização propostas para este descritor, destaca-se a adequação 
do cronograma dos trabalhos de construção do Projecto de forma a que a fase 
desmatação e movimentação de terras ocorra preferencialmente no período seco (a 
partir de meados de Julho), de modo a não coincidir com o período de reprodução 
das espécies com estatuto de ameaça aí existentes.  

5.6 PAISAGEM 

A caracterização da paisagem incidiu na bacia visual do Projecto, correspondente à 
parcela de território visível a partir do local da barragem e da área a inundar pela 
respectiva albufeira, englobando todos os pontos a partir dos quais estas possam, 
durante a fase de construção e exploração do projecto, vir a ser observadas. 

Para esta bacia visual foram identificadas duas unidades de paisagem dominantes, 
designadas por “Zonas de Cabeceira” e “Vales e Depressões Húmidas”. 

As zonas de cabeceiras são constituídas pelas cabeceiras das linhas de água que 
delimitam a bacia visual e apresentam um relevo aplanado a ondulado nas encostas 
onde se faz a transição para as depressões e zonas húmidas. Por sua vez, os vales 
e depressões húmidas representam os dois vales que estruturam linearmente a 
paisagem, correspondentes à ribeira da Fonte do Atalho, onde será implantada a 
barragem de Sambade, e à ribeira do Meio. 

Da análise efectuada verifica-se que estas unidades de paisagem apresentam 
características de mediana qualidade visual e uma reduzida fragilidade visual 
relativamente ao Projecto em estudo. 

Durante a fase de construção, a alteração do relevo, a desmatação da área afecta à 
obra, a destituição do uso do solo existente e a extracção dos materiais para a 
construção da barragem são responsáveis pela introdução de alterações na estrutura 
e composição da paisagem afectando a sua função ecológica e a componente cénica 
da paisagem, como resultado do efeito de intrusão visual causado pelas obras. 

Este impacte é considerado negativo embora pouco significativo, porque se 
concentra na área a submergir pela albufeira, e temporário uma vez que os vários 
componentes da paisagem tenderão naturalmente para uma situação de equilíbrio 
prevendo-se que, após a conclusão das obras e da recuperação das áreas 
intervencionadas, os sistemas naturais regenerem e absorvam as alterações 
induzidas. 



  

RESUMO NÃO TÉCNICO DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA BARRAGEM DE SAMBADE 
 

 
45118_RNT_MD_AMB_0005A                       17 

 

No que respeita a receptores do impacte, perspectiva-se que estas alterações sejam 
sentidas de forma mais significativa pelos utentes da EN 315, no troço que se 
desenvolve paralelamente ao local de implantação da barragem. 

No final da fase de construção, recomenda-se a recuperação de todas as áreas 
intervencionadas durante a obra e que não venham a ficar submersas pela albufeira, 
através da regularização das áreas onde houve lugar a movimentações de terras e a 
implantação de espécies vegetais autóctones, ou, em alternativa, criar as condições 
para a recolonização vegetal natural dessas áreas. 

Com a concretização desta medida de minimização e à medida que o espelho de 
água se vai formando, os impactes decorrentes do aspecto de obra inacabada diluir-
se-ão na paisagem. Assim, durante a fase de exploração, a presença do Projecto, 
designadamente a barragem e a albufeira, não contribui para a diminuição da 
qualidade visual da paisagem, podendo mesmo observar-se uma valorização devido 
à existência do espelho de água que contribuirá para aumentar a diversidade de 
elementos constituintes da paisagem.  

Por sua vez, o facto da barragem de Sambade ser construída em terra permite uma 
diminuição da intrusão visual normalmente associada a uma obra desta dimensão, 
uma vez que o este material permite um melhor enquadramento na paisagem 
circundante, não contrastando, em termos de textura e colorimetria, com a mesma.  

5.7 SÓCIO-ECONOMIA 

O sistema de abastecimento de água que estará associado à exploração da 
barragem de Sambade (Sistema de Sambade) é constituído por 21 lugares do 
concelho de Alfândega da Fé e por 3 lugares do concelho de Vila Flor, representando 
um total de 5.162 habitantes residentes no ano 2001. Em termos relativos, o Sistema 
de Sambade irá servir cerca de 68,8% da população residente do concelho de 
Alfândega da Fé e cerca de 6,6% da população residente do concelho de Vila Flor. 

O quadro sócio-económico dos concelhos que integram o Sistema de Sambade é 
marcado, de forma global, pelo decréscimo da população residente no último período 
intercensitário, pelo envelhecimento progressivo das estruturas demográficas e pelo 
domínio das actividades agrícolas e do comércio na base económica concelhia. 

Os lugares que irão ser servidos pelo sistema de abastecimento de água de 
Sambade apresentam actualmente graves deficiências que derivam do facto das 
fontes de captação de água existentes nos dois concelhos em análise não 
assegurarem com a qualidade e garantia exigidas o fornecimento de água às 
populações que delas dependem. 

De acordo com os depoimentos recolhidos junto do executivo da Câmara Municipal 
de Alfândega da Fé (o concelho com maior número de lugares abrangidos pelo 
Sistema de Sambade), a barragem da Esteveínha e a barragem da Camba, que 
constituem as duas origens de água superficiais em funcionamento, já não cobrem 
as necessidades de abastecimento e rega do concelho. O período mais crítico 
quanto a falhas de água ocorre entre Agosto e Setembro. 

Adicionalmente, acrescem os problemas relacionados com a extracção de água para 
rega a partir da albufeira de Esteveínha. De acordo com informações recolhidas junto 
da Direcção da Cooperativa Agrícola de Alfândega da Fé, a água destinada à rega é 
insuficiente face às necessidades dos agricultores que dela beneficiam. Em anos de 
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maior escassez de água, e fundamentalmente nos meses de Julho a Setembro, a 
Câmara Municipal de Alfândega da Fé vê-se obrigada a cortar o fornecimento de 
água que usualmente é destinada à rega para assegurar o abastecimento de água às 
populações, implicando repercussões negativas ao nível da produção de hortícolas. 

A entrada em funcionamento da barragem de Sambade representa um impacte 
positivo e muito significativo ao nível da resolução dos problemas actuais de 
abastecimento de água. Paralelamente, com a construção da barragem de Sambade 
será possível dedicar exclusivamente a barragem de Esteveínha ao fornecimento de 
água para rega, o que potenciará o regadio e o desenvolvimento do sector agrícola 
local (um dos principais sustentáculos da base económica local/regional). 

Neste contexto, o impacte será mais significativo caso seja adoptado o regime de 
descargas de caudal ecológico baseado em 5 por cento das afluências médias 
mensais, uma vez que se verificou ser este que maior garantias oferece em termos a 
disponibilização de água para Esteveínha e, consequentemente, para a rega do 
Aproveitamento Hidroagrícola de Alfândega da Fé. 

Importa ainda referir que, durante a fase de construção, é expectável a afectação da 
qualidade de vida das povoações de Sambade e de Vales, mais próximas das áreas 
a intervencionar para a concretização do Projecto e dos Projectos Associados. Estas 
afectações serão sobretudo devido ao aumento do ruído e da emissão de poeiras e 
ao acréscimo pontual do movimento de veículos nas estradas. 

De forma a minimizar os impactes das acções a realizar no interior dos aglomerados, 
as várias intervenções deverão ser programadas de forma a minimizar a possível 
perturbação no quotidiano da comunidade local, nomeadamente através da previsão 
de dispositivos que assegurem a mobilidade no interior do aglomerado, a sinalização 
das zonas de obra e de eventuais desvios de trânsito, a colocação de barreiras de 
protecção em torno das valas e a circunscrição da área intervencionada de forma a 
reduzir os efeitos negativos da produção de poeiras, lamas e ruído. 

5.8 RUÍDO AMBIENTE E QUALIDADE DO AR 

A qualidade acústica nas áreas a intervencionar para a construção do Projecto e dos 
Projectos Associados é elevada, embora estes locais estejam situados na envolvente 
imediata de vias de tráfego, das quais se destaca, pela sua importância ao nível 
concelhio, a EN 315. 

No que respeita à caracterização da qualidade do ar local, não existem fontes de 
poluição atmosférica pontuais nos locais de implantação do Projecto e dos Projectos 
Associados assim como na sua envolvente próxima, sendo a ocupação do solo 
nestes locais de cariz essencialmente rural. Relativamente à existência de fontes de 
poluição atmosférica difusas, destacam-se apenas as vias de tráfego situadas na 
proximidade das áreas a intervencionar pelo Projecto pelos Projectos Associados. 

Atendendo à proximidade do aglomerado de Sambade ao local de construção da 
barragem e dos acessos (destacando-se o bairro Eira da Cruz, a cerca de 677 m) é 
expectável, durante a fase de construção, uma afectação temporária da qualidade de 
vida da população residente nestes locais devido ao aumento pontual dos níveis de 
ruído (particularmente relevante atendendo à qualidade acústica deste local) e à 
dispersão de poeiras, que deverá ser mais relevante em dias secos em que não se 
proceda ao humedecimento dos acessos e da zona de obra. 
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Durante a fase de exploração do Projecto e dos Projectos Associados não é 
expectável a ocorrência de impactes no ambiente sonoro e na qualidade do ar local. 

5.9 PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO E ARQUEOLÓGICO 

No decorrer das visitas de reconhecimento realizadas nas áreas que serão 
directamente intervencionadas pelo Projecto e pelos Projectos Associados não foram 
identificados elementos patrimoniais com interesse. 

Importa apenas ressalvar a existência da Igreja Matriz de Sambade, classificada 
como sendo um Imóvel de Interesse Público e que, por isso, dispõe de uma zona de 
protecção de 50 metros definidos a partir do seu limite exterior. 

A implantação da conduta adutora que vai assegurar a distribuição de água entre a 
estação de tratamento de água e o reservatório de Sambade insere-se dentro desta 
faixa de protecção pelo que, de acordo com as indicações do Instituto Português do 
Património Arquitectónico, foi recomendado o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos e a apresentação de um plano de trabalhos onde se deverá incluir a 
representação cartográfica da conduta adutora a implantar acompanhada por uma 
memória descrita relativa à descrição da obra a realizar e às características da 
conduta. Para a colocação da conduta deverá ser evitado o recurso a explosivos 
para a abertura das valas (caso se verifique a existência de rocha). 

5.10 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Para a análise dos instrumentos de ordenamento do território em vigor na área onde 
serão construídos o Projecto e os Projectos Associados foi consultado o Plano 
Director Municipal (PDM) de Alfândega da Fé (aprovado através da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 103/94, de 18 de Outubro) e os seus elementos 
fundamentais, nomeadamente, o Regulamento, a Planta de Ordenamento, a Planta 
Actualizada de Condicionantes e a Planta da Reserva Ecológica Desagregada 
(aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 146/96 de, de 11 de 
Setembro). 

Da sobreposição dos elementos constituintes do Projecto e dos Projectos Associados 
nas Plantas mencionadas verificou-se que a criação da albufeira de Sambade se 
encontra já prevista. Em termos gerais, prevê-se uma afectação pouco significativa 
de áreas abrangidas pelo regime da Reserva Ecológica Nacional (cerca de 2 ha na 
área de implantação da barragem, da albufeira, dos acessos e da estação de 
tratamento de água, correspondentes a áreas com risco de erosão) e pelo regime da 
Reserva Agrícola Nacional (cerca de 0, 84 ha no local de construção da barragem e 
da albufeira). 

Em relação à ocupação da Reserva Ecológica Nacional, de acordo com a legislação 
em vigor, só é permitida a realização de acções de interesse público reconhecidas 
pelo Ministério do Ambiente, situação em que se enquadra o Projecto em estudo. 

No que respeita à intervenção de áreas pertencentes à Reserva Ecológica Nacional, 
será necessário obter o parecer favorável das Comissões Regionais da Reserva 
Agrícola. Os pareceres favoráveis destas comissões só podem ser concedidos 
quando estejam em causa: (…) vias de comunicação, seus acessos e outros 
empreendimentos ou construções de interesse público, desde que não haja 
alternativa técnica economicamente aceitável para o seu traçado ou localização. 
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Ao nível do ordenamento do território, interessa ainda referir a à interferência com o 
perímetro de protecção da Igreja Matriz de Sambade pela conduta adutora que se 
desenvolve entre a estação de tratamento de água próximo da barragem e o 
reservatório de Sambade. Para a realização desta obra específica terá quer ser 
obtido o parecer favorável do Instituto Português do Património Arquitectónico 
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6. MONITORIZAÇÃO E MEDIDAS DE GESTÃO AMBIENTAL 

Atendendo às características do projecto da barragem de Sambade, foi definido no 
EIA um plano de monitorização para os descritores Recursos Hídricos Superficiais 
(no que respeita à qualidade da água) e Flora, Vegetação e Fauna, uma vez que 
serão estes os aspectos ambientais que, potencialmente, poderão vir a ser mais 
afectados pela presença da barragem. 

Uma vez que a qualidade da água da albufeira de Sambade será avaliada no 
decurso de exploração da futura da albufeira, por via da sua integração na rede de 
monitorização das captações superficiais da responsabilidade do Instituto da Água, o 
plano de monitorização proposto no EIA foi dirigido à fase que antecede a construção 
da barragem e à fase de construção. 

Os parâmetros a monitorizar durante estas fases foram seleccionados de forma a 
caracterizar a qualidade da água a montante e a jusante do local de implantação da 
barragem. As campanhas de amostragem deverão ser realizadas trimestralmente 
durante a execução da empreitada, devendo ser realizada uma campanha de 
amostragem inicial, antes do início da obra, de forma a caracterizar o estado actual 
da qualidade da água na ribeira da Fonte do Atalho (nomeadamente, no local 
previsto para a realização da obra). 

No que respeita à Flora e Vegetação, no EIA é proposta a monitorização da flora 
dependente da qualidade e da quantidade de água e que se desenvolverá em redor 
da albufeira de Sambade. Para a monitorização da Fauna deverá ser escolhido um 
grupo de “espécies-alvo” das comunidades de aves e de anfíbios, preferencialmente 
aquelas de interesse conservacionista. Os estudos de monitorização a realizar 
deverão igualmente confirmar a presença da toupeira-de-água e de comunidades de 
ictiofauna na ribeira da Fonte do Atalho. 

Após a realização de cada campanha de amostragem, deverá ser elaborado pela 
equipa responsável pelos trabalhos de monitorização, um relatório contendo os 
dados obtidos relativamente ao tipo e ao número de espécies identificadas. 

A avaliação dos relatórios de monitorização será possível verificar se as medidas de 
minimização propostas são adequadas e se será necessário introduzir melhorias ou 
mesmo implementar novas medidas adequadas à fase de exploração da barragem. 

Importa ainda referir que, no decorrer da construção da barragem de Sambade, o 
Dono da Obra se propõe adoptar um conjunto de boas práticas ambientais 
adequadas à gestão da obra, tendo por objectivo minimizar e evitar as afectações 
relacionadas com a poluição da ribeira da Fonte do Atalho, com o funcionamento do 
estaleiro e dos equipamentos necessários à obra e com a produção e deposição de 
resíduos que resultem da execução das acções de projecto. 
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