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NOTA INTRODUTÓRIA
A empresa HIDROELÉCTRICA DA BARROCA, Lda. construiu no rio Zêzere uma Pequena Central
Hidroeléctrica, no distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão e freguesia da Barroca.
O aproveitamento mini-hídrico da Barroca foi licenciado e construído com o nível de pleno
armazenamento (NPA) à cota 349,5 m, pretendendo-se aumentar este valor para 351,5 m, ou seja
aumentar a queda bruta dos 5 m para os 7 m. O projecto consiste, assim, basicamente no alteamento em
2 m da queda do aproveitamento, o qual tem como objectivo aumentar a produção de energia
hidroeléctrica em cerca de 40%.
2

A bacia hidrográfica drenada pelo aproveitamento de Barroca tem uma área de 1625,7 km . O curso
de água principal, rio Zêzere, tem um comprimento de 85 km, desde a nascente, à cota 1900 m, ao local
de captação, à cota de 343,00 m. No presente Projecto de Licenciamento mantêm-se as características
fundamentais do aproveitamento, tal como definidas no Projecto de Licenciamento aprovado: caudal
3

3

equipado (32,0 m /s), caudal ecológico (1,6 m /s), escada de peixes, descarga de fundo e tipo de açude.
Durante a fase de construção do alteamento serão utilizados os acessos existentes e já melhorados
durante a construção do aproveitamento, não havendo por isso necessidade de abrir novos acessos.
O aumento da preocupação com o ambiente natural, e com as ameaças que o atingem, é um dos
factos marcantes do final do século XX. O conceito de desenvolvimento sustentável é um princípio
orientador no esforço de desenvolvimento. No que respeita à água, trata-se também de harmonizar a
necessidade de desenvolver os recursos hídricos e a protecção do ambiente de uma forma que não
comprometa as gerações futuras.
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As barragens e as albufeiras são parte integrante do ambiente que as rodeia, que influenciam e
transformam, em maior ou menor grau, considerando-se aqui que o conceito de ambiente inclui uma
vertente social. Paralelamente aos importantes benefícios que proporcionam, atrás descritos, as
barragens criam impactes negativos, que dependem das situações concretas – como sejam inundação
de vales, deslocação de populações, alteração de regimes de escoamento, retenção de caudais,
alteração de ecossistemas interrupção da continuidade da vida aquática e do transporte de sedimentos,
alteração de temperaturas da água, variação dos níveis da água, redução de níveis de oxigénio nas
albufeiras, riscos de ruptura, outros. Com o aumento da percepção destes impactes cresceu nos últimos
anos um movimento de contestação à construção de barragens, sobretudo as de grandes dimensões.
A preocupação com o ambiente, e com as interacções entre barragens e ambiente, deve estar, pois,
sempre presente em todas as fases de vida das barragens, em particular durante toda a vida útil de
exploração. Os impactes das obras e as medidas adoptadas devem ser analisados e monitorizados
regularmente. As normas de exploração específicas devem ter em consideração estes aspectos.
Assim, a ProSistemas, Consultores de Engenharia, S.A., vem no presente relatório apresentar o
Resumo Não Técnico, relativo ao alteamento do aproveitamento hidroeléctrico da Barroca, que se
encontra em Fase de Projecto de Execução, localizado no Rio Zêzere, o qual será desenvolvido de
acordo com o estipulado na legislação em vigor.
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LOCALIZAÇÃO DA BARRAGEM E ALBUFEIRA
O aproveitamento hidroeléctrico de Barroca localiza-se no Centro de Portugal Continental, em território
do distrito de Castelo Branco, concelho do Fundão e freguesia da Barroca, no rio Zêzere afluente da
margem direita do rio Tejo.
Na Figura 1 em anexo apresenta-se a localização do projecto à escala nacional e regional e a
implantação mais detalhada, incluindo o acesso a utilizar e o local de instalação do estaleiro.
A área onde está localizada a barragem da Barroca e respectiva albufeira não está incluída em
nenhuma área sensível de acordo com o conceito definido no artigo 2º do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3
de Maio (republicado em anexo ao Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro), nomeadamente áreas
protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93 de 23 de Janeiro, com as alterações que lhe
foram introduzidas pelo Decreto-Lei nº 227/98, de 17 de Julho, Sítios da Rede Natura 2000, Zonas
Especiais de Conservação e Zonas de Protecção Especial, classificadas nos termos do Decreto-Lei nº
140/99, de 24 de Abril, no âmbito das directivas nº 79/409/CEE e 92/43/CEE e áreas de protecção dos
monumentos nacionais e imóveis de interesse público definidos nos termos do Decreto-Lei nº 107/01, de
8 de Setembro.
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OBJECTIVO E DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O Alteamento do aproveitamento hidroeléctrico da Barroca destina-se à transformação da energia
potencial da água do rio Zêzere, afluente da margem direita do rio Tejo, em energia eléctrica, localizandose na freguesia da Barroca , concelho do Fundão e distrito de Castelo Branco (Figura 01).
O aproveitamento turbinará a água do rio Zêzere drenada por uma bacia hidrográfica de cerca de
2

1625,7 km , integrando um açude em crista de betão, tipo gravidade, com uma altura de cerca de 11,6 m
e uma central onde será instalado um grupo turbo-gerador com a potência de 1900 kW o qual permitirá
produzir , em ano médio, cerca de 5,91 GWh.
A albufeira ocupará uma área de cerca de 8,7 ha, terá o Nível de Pleno Armazenamento à cota 351,5
(mais 2 metros do que actualmente), o Nível de Máxima Cheia à cota 356,10 e um desenvolvimento de
3

cerca de 1200 m. A capacidade da albufeira à cota do NPA estima-se em 225 dam e o volume morto em
3

204 dam . Esta zona do rio corresponde a margens pouco escarpadas sem qualquer utilização para fins
agrícolas ou uso útil, embora existam na margem direita pequenas manchas agricultáveis e olivais, mas
que se encontram fora da zona de enchimento da albufeira.
O aproveitamento hidroeléctrico da Barroca é constituído pelas seguintes estruturas principais:
a) Açude galgável;
b) Equipamentos acessórios: comportas de descarga de cheias e de descarga de fundo;
c) Circuito do caudal ecológico: conduta e válvula para caudal ecológico;
d) Escada de peixes;
e) Tomada de água; e
f)

Central.

As turbinas, para a queda de 7 m terão uma potência de cerca de 1000 kW, cada uma.
As principais características deste projecto são as seguintes:
a)

Características do aproveitamento

- área da bacia hidrográfica .................................................................................................1625,7 km

2

3

- caudal modular (Qm) ...........................................................................................................29,0 m /s
3

- caudal ecológico (Qe) ............................................................................................................1,6 m /s
- queda bruta máxima (Hb) ..........................................................................................................7,0 m
- queda útil para o Qp ..................................................................................................................6,8 m
T35832-RNT-R1.doc
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- caudal de projecto (Qp).......................................................................................................... 32 m /s
3

- Caudal de cheia (T = 100 anos)...........................................................................................1490 m /s
3

- Caudal de cheia (T = 500 anos)...........................................................................................1810 m /s
3

- Caudal de cheia (T = 1000 anos)........................................................................................1950 m /s
- potência instalada ...............................................................................................................1900 kW
- energia produtível em ano médio ...................................................................................... 5,91 GWh
- cota de restituição............................................................................................................... 344,38 m
- Cota do coroamento da barragem ...................................................................................... 357,00 m
b)

Recursos hídricos e caudais de cheia na secção do açude

- precipitação média anual .................................................................................................. 955,9 mm
- área bacia hidrográfica ............................................................................................... ...1625,7 km
- escoamento em ano médio ............................................................................................
c)

2

547 mm

Albufeira

- volume total ao Nível de Pleno Armazenamento (NPA) ............................................... 225,0 dam
- nível de máxima cheia (NMC) T= 1000 anos..................................................................

3

356,10 m

- Nível de pleno armazenamento – NPA ...............................................................................351,5 m
- capacidade à cota do NPA ..................................................................................................225 dam
- capacidade à cota do NmE ............................................................................................... 204 dam
- área inundada ao NPA ........................................................................................................

3

3

8,7 ha

- comprimento ................................................................................................................... ... 1200 m
d)

Açude e Descarregador de cheias:

- altura máxima acima do ponto mais baixo da fundação ......................................................11,6 m
- Cota da crista do descarregador de cheias.......................................................................349,5 m
- Desenvolvimento do descarregador de cheias......................................................................60 m
e)

Tomada de água:

-

Cota da tomada de água................................................................................................343,00 m

-

Secção da tomada.................................................................................................... 2x4,50x5,20 m
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OBRAS A EFECTUAR NA BARRAGEM
Prevê-se que a execução das obras de alteamento tenha uma duração de cerca de 6 meses, sendo
recomendável que decorram durante o período de Primavera/Verão.
Para a generalidade das actividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização de
diversos tipos de materiais utilizados em obras de construção civil, nomeadamente betão de selagem,
tintas, ferro, etc...
Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de combustão
a gasóleo das máquinas (veículos, gruas e caterpillars) e de alguns equipamentos.
O estaleiro a utilizar na fase de obra terá uma dimensão bastante reduzida, inferior a uma área de 50 ×
2

30 m , e localizar-se-á preferencialmente junto ao acesso e em local que interfira o menos possível com
a ocupação humana existente e com os valores paisagísticos e recursos existentes com interesse do
ponto de vista ambiental (Figura 01).
A obra do alteamento do Aproveitamento Hidroeléctrico da Barroca, abrange apenas:
1 – o prolongamento da escada de peixes em 21,65 metros para poder funcionar com mais 2 metros
de queda, criando mais 7 bacias que permitam vencer este desnível e instalar mais uma comporta mural
motorizada à cota 349,00;
2 – a já citada instalação de 2 comportas tipo “volet”, com 2 metros de altura e 20 metros de vão, uma
para cada vão do descarregador de cheias, incluindo demolições e a fixação das peças, guias,
hidráulicos e a central de comando óleo-hidráulica; e
3 – a montagem de um passadiço metálico para acesso aos hidráulicos e manutenção das comportas.
Este passadiço pedonal será executado em estrutura metálica com piso em reticulado tipo
“Miniquadrícula 400” com a altura de 25 mm, terá um comprimento aproximado de 63 m, (entre
“encontros”) divididos em três tramos de 20.70 metros cada, terá uma largura de 1.10 m entre eixos das
vigas de paramento vertical, tendo estas por sua vez uma altura de também 1.10 m, atendendo assim às
solicitações de utilização.
Os tramos apoiarão em pilares de betão armado afastados entre os respectivos centros de 21.00
metros e em “encontros” existentes nas margens, sendo os seus apoios um fixo e outro deslizante em
cada extremo, respectivamente.
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As obras necessárias ao alteamento do aproveitamento (montagem da comporta “volet”) são:
-

montagem e desmontagem do estaleiro;

-

demolição da crista do açude para abertura da caixa para alojamento das comportas;

-

corte das armaduras de “pele” e de ligação na área de abertura da caixa da comporta;

-

regularização da superfície da caixa para aplicação das peças fixas da comporta;

-

montagem das peças fixas da comporta;

-

montagem dos hidráulicos de comando das comportas;

-

montagem dos tabuleiros das comportas; e

-

montagem de um passadiço metálico para acesso aos hidráulicos de comando das comportas;

Tipos de trabalhos:
-

demolições (martelos pneumáticos, brocas pneumáticas, remoção de materiais);

-

betão de selagem (com aditivos à base de resina epoxy);

-

corte das armaduras (maçarico);

-

soldaduras de pré-montagem;

-

montagem com recurso a gruas; e

-

pinturas de acabamento das peças metálicas.

Desta forma o estaleiro será instalado junto ao açude, na margem direita, numa zona que já se
encontra completamente vedada.

Local de instalação do estaleiro

T35832-RNT-R1.doc
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Durante a fase de construção do alteamento serão utilizados os acessos existentes e já melhorados
durante a construção do aproveitamento, não havendo por isso necessidade de abrir novos acessos
Na fase final da construção serão realizados os trabalhos de recuperação paisagística.
Os principais objectivos da recuperação paisagística deverão ter em consideração a minimização do
impacte paisagístico provocado pela execução das obras, o estabelecimento dos solos evitando que
estes estejam muito tempo descobertos, sujeitos a chuvas intensas e ventos fortes, prevenindo assim
possíveis acções erosivas, assim como, o restabelecimento da vegetação autóctone ou outra que se
considere compatível com esta.
A construção do alteamento do aproveitamento hidroeléctrico da Barroca irá provocar alterações da
morfologia natural do terreno e do coberto vegetal existente, nomeadamente, devido às seguintes
intervenções:


plataformas provisórias para execução das obras;



instalação provisória de estaleiro;



deposição temporária de inertes;



compactação por movimento de máquinas; e



assoreamento do rio, quer por deposição de sedimentos, quer pelos despejos do resto de
betão e outros materiais resultantes da obra.

Tendo em consideração os pressupostos anteriormente descritos, identificam-se as seguintes zonas a
intervencionar:


zonas adjacentes e taludes dos acessos à obra (provisórios e definitivos);



leito do rio no local do açude e margens adjacentes;



zona de plataforma provisória para execução das obras;



zona do estaleiro, incluindo o local de depósito de materiais diversos e do local para descarga
da água de lavagem das betoneiras, embora não sejam necessárias grandes intervenções e
nível de betonagem;



zona de deposição temporária de materiais inertes, proveniente da demolição da crista do
açude;



zona de deposição definitiva de inertes sobrantes das demolições;



albufeira; e



leito do rio a jusante do açude.

T35832-RNT-R1.doc
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Assim, para a integração Paisagística da área propõe-se as seguintes medidas:


remoção das instalações e dos materiais resultantes da obra, nomeadamente o estaleiro,
madeiras, ferro e entulho;



reposição, na medida do possível, da morfologia do terreno pré-existente;



preservação das árvores e arbustos existentes no terreno e que não tenham sido afectados
pelas obras; e



plantação de árvores e arbustos, tanto quanto possível, segundo as curvas de nível existentes
no terreno, de modo a integrar a área intervencionada na paisagem envolvente;

T35832-RNT-R1.doc
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CARACTERIZAÇÃO DA ZONA EM ANÁLISE
O local onde se pretende proceder ao alteamento do aproveitamento hidroeléctrico de Barroca
localiza-se no Centro de Portugal Continental, em território do distrito de Castelo Branco, concelho do
Fundão e freguesia da Barroca, no rio Zêzere afluente da margem direita do rio Tejo.
De um modo grosseiro, a área de estudo pode ser apresentada como estando localizada, a nível
regional, no extremo WSW do Fundão e a NNE de Pampilhosa da Serra.
Em termos genéricos, o aproveitamento hidroeléctrico da Barroca está enquadrado numa região
montanhosa, formada a norte pela serra da Estrela de vertentes íngremes e cume aplanado, com mais
de 1900 m de altitude, a serra do Açôr (1409 m), a serra da Lousã (1204 m) e a serra do Carregal (732
m), e a sul e sudeste pelas serras da Gardunha com altitude entre 1100 e 1200 m, do Muradal (912 m) e
de Alvelos (1084 m).
O rio Zêzere constitui o aspecto geomorfológico mais importante da área de estudo. Nasce na serra da
Estrela (Covão da Ametade) e desenvolve a primeira parte do seu percurso, quase rectilíneo, através de
um vale glaciário. Posteriormente, atravessa uma mancha xistos perto de Manteigas e, seguidamente,
intercepta as formações de granito hercínico entre Belmonte e Cova da Beira, na qual o seu leito começa
a ter meandros mais ou menos sinuosos. Após a Cova da Beira percorre as formações XistoGrauváquicas até Figueiró dos Vinhos.
O aproveitamento hidroeléctrico da Barroca pertence na sua totalidade à bacia hidrográfica do rio
Zêzere, afluente do rio Tejo, que corre no sentido NE-SW; na margem direita os afluentes mais
importantes são o Rio Alge, o rio Cabril, o rio Unhais, o rio Nabão, o rio Paúl e o rio Pêra, e os rios Bogas,
Caria, Isna, Mamão, Sertã Teixeira na margem esquerda do rio Zêzere.
Segundo o “Atlas do Ambiente” a quantidade de água na rede hidrográfica, representada pelo
escoamento superficial (R), tem um valor médio anual compreendido entre 600 e 800 mm.
Nesta zona existem numerosas nascentes e linhas de água com carácter permanente.
As povoações mais próximas do aproveitamento hidroeléctrico da Barroca são Dornelas do Zêzere,
Alquiedão e Barroca, localizadas a uma distância de cerca de 1,4 km a sudeste, 1,8 km a sudoeste e 0,5
m a Sul, respectivamente.
A rede viária que se desenvolve na área em estudo é muito reduzida destacando-se a estrada nacional
238, que passa a cerca de 500 m de distância da zona de implantação do aproveitamento hidroeléctrico
da Barroca e a sul da povoação com o mesmo nome.
A área de estudo ainda não apresenta características de grande artificialização resultante de
intervenções humanas, e globalmente não existem zonas que se possam considerar de qualidade
paisagística reduzida.
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Distinguiram-se assim 4 unidades de paisagem principais:
-

Vertentes do vale

-

Margens

-

Leito do rio

-

Zonas agricultáveis

Unidades de Paisagem – Margens e Leito do rio

Unidades de Paisagem – Vertentes do vale

Unidades de Paisagem – zonas agricultáveis

T35832-RNT-R1.doc
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É de referir que o aproveitamento hidroeléctrico da Barroca e a sua albufeira não estão localizadas em
nenhuma área sensível com ou sem estatuto de protecção ambiental.
De acordo com a planta da REN (Reserva Ecológica Nacional) do Plano Director Municipal do Fundão
(PDM), verifica-se que praticamente toda a área abrangida pelo aproveitamento hidroeléctrico se
encontra classificada como zonas pertencentes à REN, nomeadamente Leitos de curso de água e zonas
de cheia.
De acordo com o planta de RAN do PDM do Fundão verifica-se que nenhuma área a ser afectada pelo
aproveitamento se encontra classificada como RAN (Reserva Agrícola Nacional), com excepção de uma
pequena mancha, já junto à Barroca, mas que após visita ao local se confirmou que aí não existem áreas
agricultáveis. As zonas agricultáveis existentes não irão ser afectadas pelo projecto, uma vez que não
serão inundáveis.
No que diz respeito à flora, na área inundada resultante do alteamento do aproveitamento
hidroeléctrico de Barroca, não se considera haver destruição de habitats ou áreas suficientemente
importantes do ponto de vista florístico, pelo que se considerou não definir áreas sensíveis. Com efeito,
apesar da subida da cota da albufeira inundar algumas áreas de valor em termos de vegetação (e.g.
vegetação ripícola e leito de cheia), considera-se que devido aos baixos valores florísticos afectados e à
reduzida área de inundação, o impacte resultante não será significativo.
Outras formações vegetais e habitats comparativamente com maior interesse para a flora na área de
implementação do empreendimento (embora não constituam áreas de excepcional valor florístico) são as
manchas de matos esclerófilos na encosta da margem direita, as três linhas de água, afluentes direitos
do rio Zêzere, com alguma vegetação ripícola e a área agrícola localizada na margem direita (“Relveiro”).
No entanto, nenhuma destas áreas será afectada pela subida de cota da albufeira.
Em relação à fauna, com base na recolha bibliográfica efectuada foram inventariadas, para a área de
estudo, 115 espécies de aves (58 residentes, 37 estivais, 6 invernantes, 5 migradores de passagem e 9
acidentais), 26 de mamíferos, 10 de anfíbios, 13 de répteis e 6 de peixes dulciaquícolas.
Destas, foram confirmadas através do trabalho de campo a presença de 13 espécies de aves, 2 de
mamíferos, 1 de répteis, 1 de anfíbios e 2 espécies de peixes. O reduzido número de espécies
detectadas no decorrer do trabalho de campo deverá ser reflexo da baixa qualidade dos habitats
existentes. Apesar disso, foi detectada a presença de uma espécie de ave (Pilrito-comum) em passagem
migratória, que não estava referida na bibliografia consultada como existentes na região.
De acordo com os resultados obtidos, torna-se evidente a razoável diversidade de vertebrados
terrestres que ocorrem potencialmente na área de estudo e a relevância desta área em termos de
conservação da natureza. Contudo, é de prever que algumas das espécies inventariadas para a área de
estudo, não ocorram, pelo menos regularmente, neste troço do vale do rio Zêzere e mais concretamente
na área de implementação do alteamento do aproveitamento hidroeléctrico de Barroca, devido à forte
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intervenção e perturbação humana que caracteriza os habitats aí existentes (nomeadamente devido às
extensas áreas de floresta de produção, à reduzida representatividade de vegetação autóctone e à
presença do próprio aproveitamento hidroeléctrico). Os habitats aos quais estão associados um maior
número de espécies de vertebrados são as florestas. No entanto as espécies tipicamente florestais
ocorrem principalmente no bosque rípicola e bosque autóctone e em muito menor medida nas florestas
de produção com espécies exóticas, que constituem a principal mancha florestal da área de estudo.
Em Junho de 2003 a imprensa regional, e em especial o Jornal do Fundão (Neves, Junho de 2003;
Neves, Lopes, Gonçalves, Junho de 2003), noticiam a descoberta de gravuras rupestres de tipo
zoomórfico na margem direita do rio Zêzere, junto de um fundão denominado Poço do Caldeirão, a
jusante da povoação de Barroca, que é sede de uma das freguesias do concelho do Fundão.
Até final do ano surgiram novas notícias sobre o achado (Neves, Julho de 2003) relatando também a
avaliação efectuada por especialistas em arte rupestre do Centro Nacional de Arte Rupestre (CNART),
departamento do Instituto Português de Arqueologia (IPA), que afirmam a cronologia Paleolítica de tais
gravados (Baptista, Outubro de 2003). Essa avaliação também é apresentada em Conferência proferida
pelo Director do CNART (Dr. António Martinho Baptista) no Centro Cultural do Fundão em Outubro desse
ano (SA, 2003).
Em meados de 2004, na novel revista de História, Arqueologia, Património e Museologia, do Fundão,
denominada EBVROBRIGA, o Director do CNART publica uma notícia da descoberta onde se
apresentam os decalques efectuados em Julho de 2003 (Baptista, 2004), com o apoio da Câmara
Municipal do Fundão. Tais decalques reportam-se a duas rochas com figurações zoomórficas, do
Paleolítico Superior, identificadas na margem direita e três outras, com grafias geométrico-simbólicas, do
final da Pré-História Recente, situadas na margem oposta.
Este conjunto mais alargado de rochas gravadas, todas elas posicionadas em torno do Poço do
Caldeirão, resultaram de uma prospecção sistemática efectuada naquele vale pela equipa do CNART
(Baptista, 2004).
Por essa altura o dono-da-obra, a Hidroeléctrica da Barroca Lda, avançou com a intenção de aumentar
a produção de energia eléctrica da mini-hídrica da Barroca, através do citado aumento da queda em 2 m
relativamente ao nível de trabalho que estava licenciado.
Constatou-se, entretanto, haver uma relação de proximidade muito forte entre o NPA de 349,50 m e as
rochas gravadas com arte paleolítica. De facto, o afloramento rochoso com gravuras rupestres está
situado no limite da albufeira (NPA) à cota de 350,30 m e a cerca de 770 m a montante da estrutura da
mini-hídrica.
No início da elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), exigido no âmbito da tomada de
decisão relativa ao licenciamento do novo projecto, o dono-da-obra entendeu por bem auscultar duas das
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principais entidades públicas com posição relevante neste contexto patrimonial quanto à viabilidade do
novo projecto.
Essas entidades foram o IPA, instituto da Administração Central com responsabilidades na salvaguarda
do património arqueológico a nível nacional, e a Câmara Municipal do Fundão (CMF), autoridade local
com responsabilidade genérica, de idêntica natureza, e interesse efectivo na valorização do património
cultural municipal.
O aproveitamento turístico das gravuras é possível e desejável, desde que se criem condições de
acessibilidade, algumas infraestruturas de apoio, acções de promoção e recursos humanos. Todavia,
essa não deve ser uma acção isolada.
Estando previstos dois projectos turísticos próximos de Barrocas (um na freguesia de Donas e outro
nas Minas da Panasqueira), o ideal seria integrar a visita às gravuras nesse “triângulo turístico”.
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EFEITOS DO PROJECTO SOBRE O AMBIENTE
As principais acções geradoras de impactes ambientais fazem-se sentir durante diversas fases que se
estendem desde o planeamento da obra até à sua desactivação ou possível reconversão: projecto,
construção, exploração e desactivação/reconversão.
Na fase de projecto ou planeamento prevê-se uma perturbação muito reduzida, ou sem significado, na
área, pela acção dos técnicos implicados na planificação da obra e na elaboração dos respectivos
estudos ambientais. Para as restantes fases, distinguem-se as seguintes acções:
Construção do alteamento do aproveitamento:
-

instalação do estaleiro;

-

transporte de materiais necessários à obra;

-

deposição temporária de inertes; e

-

compactação por movimento de máquinas;

Exploração do alteamento do aproveitamento:

-

presença do aproveitamento hidroeléctrico (já se verifica);

-

maior espelho de água;

-

maior visibilidade devido à instalação das comportas

-

presença da linha eléctrica à tensão de 15 kV (já se verifica);

-

funcionamento do aproveitamento hidroeléctrico (já se verifica); e

-

manutenção e reparação de equipamentos.

Desactivação do aproveitamento:

-

remoção e transporte de equipamentos;

-

recuperação paisagística.
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MEDIDAS DE MITIGAÇÃO
Após a identificação e avaliação dos impactes ambientais, são propostas medidas correctivas que
visam reduzir a sua intensidade e/ou alterar e compensar os efeitos negativos e potenciar os efeitos
positivos. A redução da intensidade consiste no controlo da agressividade dos diversos elementos do
projecto. A alteração das condições consiste na criação de factores que favoreçam os processos de
regeneração natural e a redução da duração dos impactes. A compensação dos efeitos negativos visa
criar condições de substituição dos efeitos gerados pelo empreendimento.
Algumas das medidas propostas são do tipo estrutural, enquanto que outras envolvem apenas regras
que devem ser aplicadas durante a construção e exploração.

1 - Programação das obras de modo a não coincidir com a época de chuvas permite evitar, com
razoável eficiência, os riscos de erosão, transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário,
deverá o empreiteiro adoptar as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas
de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva;
2 - Utilização preferencial de mão-de-obra local, na fase de construção do alteamento, quer na fase
de exploração;
3 - Na fase de projecto deverá assegurar-se a não realização de novos caminhos ou o alargamento
dos caminhos;
4 - O dispositivo de transposição para a ictiofauna – Escada de Peixes - será redimensionado de
acordo com as novas características do empreendimento, por forma a permitir a livre circulação
de indivíduos para montante e jusante da barragem;
5 - Informação aos trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude
negligente em relação às medidas mitigadoras, devendo receber instruções sobre os
procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que
desta forma se possam limitar acções nefastas que são levadas a cabo por simples
desconhecimento de regras elementares de conduta perante os valores naturais;
6 - Informação sobre as sanções a aplicar no caso do não cumprimento da legislação sobre
Segurança e Higiene no Trabalho;
7 - Implantação do estaleiro dentro da área já intervencionada pela construção do actual
aproveitamento hidroeléctrico, a qual já se encontra vedada e sobre alçada do Dono-da-Obra;
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8 - Limitar às áreas estritamente necessárias determinado tipo de acções, tais como, destruição do
coberto vegetal, movimentação de terras, circulação e parqueamento de máquinas e veículos,
através do balizamento das zonas sujeitas a este tipo de intervenções;
9 - Execução de uma fiscalização rigorosa durante a fase de movimentação de terras no sentido de
serem cumpridas com rigor as especificações impostas no projecto de construção;
10 - Não utilizar os recursos naturais existentes no local de implantação do aproveitamento
hidroeléctrico. Exceptua-se o material sobrante das escavações necessárias à execução da obra;
11 - Remoção e deposição temporária de entulhos e dos restantes resíduos resultantes da demolição
do açude em locais adequados, a indicar pela Fiscalização Ambiental. Os produtos sobrantes da
escavação deverão ser depositados/removidos de acordo com as seguintes indicações:

-

Os materiais sobrantes deverão ser transportados para fora da área de implementação do
empreendimento, não devendo em hipótese alguma ser depositados dentro ou próximo das
linhas de água, zonas de regeneração de floresta autóctone e turfeiras ou depressões
húmidas, mesmo que estas se situem fora da área de implementação do empreendimento.
Para além disso, o fluxo das linhas de água não deverá, em caso nenhum, ser interrompido.
Não sendo de todo possível evitar que os acessos as atravessem, deverão ser colocadas
passagens hidráulicas de dimensão apropriada ao caudal do curso de água;

-

Terra vegetal proveniente da decapagem dos solos – manter em zona plana a indicar pela
Fiscalização Ambiental, para posterior utilização na recuperação paisagística das zonas
afectadas;

-

Escombreiras generalizadas (materiais inertes) – colocada em locais planos, afastados de
zonas sensíveis, para posterior utilização, em aterros diversos. O excedente será
transportado para local a definir pelo Dono da Obra, fora da zona a intervencionar, e
proceder no final da obra à recuperação desse local tendo em atenção as características do
mesmo;

12 - Armazenamento temporário de todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de
construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) em
locais e condições adequadas a indicar pela Fiscalização Ambiental, para posterior transporte
para local de depósito autorizado, nomeadamente encaminhamento para os operadores de
gestão de resíduos indicados pelo Instituto de Resíduos – Ministério do Ambiente e Ordenamento
do Território;
13 - Os resíduos vegetais não poderão ser enterrados ou depositados próximo de cursos de água, em
zonas onde possam vir a provocar a degradação da qualidade da água. Poderão ser
aproveitados na fertilização dos solos por compostagem;
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14 - Armazenamento em recipientes adequados de substâncias poluentes como tintas, óleos, resinas,
combustíveis, cimentos e outros produtos agressivos para o ambiente, de modo a evitar
derrames, especialmente nas zonas próximo das linhas de água. Caso, acidentalmente, ocorra
algum derrame, deve o empreiteiro providenciar a remoção dos solos afectados para locais
adequados a indicar pela Fiscalização Ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.
Os recipientes deverão ficar acondicionados dentro do estaleiro para posterior transporte por uma
empresa devidamente creditada para o efeito;
15 - Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas e,
eventualmente, utilização de sistemas de aspersão de água sobre as vias não pavimentadas e
sobre todas as áreas significativas do solo que fiquem a descoberto, especialmente em dias
secos e ventosos;
16 - Evitar que dentro do estaleiro se procedam a trabalhos muito ruidosos ou libertadores de poeiras
ou outras substâncias poluidoras de forma aleatória ou pouco controlada.
17 - Evitar a instalação de equipamentos que produzem elevados quantitativos de poeiras,
nomeadamente, centrais de betão ou de britagem, estrelas de inertes, zonas de depósito de
materiais, perto de espaços com uso sensíveis (populacional ou outros);
18 - Descarga das águas resultantes da limpeza das autobetoneiras em locais a indicar pela
Fiscalização, e nunca em locais próximos de linhas de água. Dependendo do local em
consideração, poderá ser indicado a abertura de uma bacia de retenção, de preferência num
local de passagem obrigatória para todas as autobetoneiras. A bacia de retenção poderá ter uma
camada de brita no fundo, que ao fim de algumas lavagens poderá ser removida e utilizada para
a execução de aterros, procedendo-se de imediato à sua reposição dentro da bacia de retenção;
19 - Nas instalações de apoio ao pessoal, prever a existência de WC amovíveis;
20 - Não circular com gruas de lagartas fora dos acessos existentes;
21 - Todos os veículos rodoviários afectos à obra deverão estar identificados em local visível.
22 - Insonorização e isolamento adequado das principais fontes de emissão de ruídos (equipamentos
electromecânicos). Revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a verificar as suas
condições de funcionamento e, consequentemente, evitar que os seus níveis de potência sonora
admissíveis sejam violados; Adoptar medidas de minimização tais como barreiras acústicas,
coberturas parciais ou totais conforme as máquinas em causa. As actividades ruidosas deverão
preferencialmente ter lugar durante o período diurno ou seja entre as 07 h e 20h.
23 - Sinalização diurna e nocturna do aproveitamento hidroeléctrico de acordo com o que venha a ser
exigido pela legislação aplicável; O estaleiro deverá ser devidamente sinalizado, prevendo-se
medidas de segurança e integração paisagística, bem como a correcta informação às
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populações afim de as sensibilizar e obter o máximo de sua compreensão para os transtornos
causados pelos trabalhos em curso. Os principais locais de obras, deverão apresentar um painel
informativo indicativo, contendo um esboço esquemático do empreendimento, objectivo, natureza
e duração das obras;
24 - Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho
deverão ser meticulosamente limpos devido à possibilidade de permanência de materiais (óleos,
resinas, etc.) que, mesmo em baixas concentrações, podem comprometer, a longo prazo, a
qualidade da água das linhas de água existentes na zona;
25 - Reparação do pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao
aproveitamento hidroeléctrico pela circulação de veículos pesados durante a construção;
26 - Proceder à recuperação das zonas intervencionadas (reconstituição do coberto herbáceo,
arbustivo ou arbóreo, estabilização de taludes, etc.) logo que os trabalhos, em particular os
próximos de linhas de água e nas zonas de maior declive, estejam concluídos. Aqui também se
incluem os acabamentos próprios da zona do estaleiro e das plataformas das diversas obras.
Nas zonas a recuperar dever-se-á proceder à descompactação do solo e recuperação do coberto
vegetal. Deverá ser dada preferência ao uso de espécies autóctones, bem adaptadas às
condições edafo-climáticas da região, por forma a evitar a aplicação de fertilizantes e
fitofármacos, devendo ainda ser feita a selecção das espécies em função das características
ecológicas e atendendo às comunidades vegetais envolventes. Estas espécies deverão, após a
recuperação, constituir espaços naturais subarbustivos e herbáceos abertos, de forma a não
interferir com o funcionamento do aproveitamento hidroeléctrico.
27 - Acompanhamento arqueológico da obra para salvaguardar as ocorrências identificadas na área
de estudo:
As seguintes medidas especificadas para cada ocorrência identificada no capítulo 4.13, também
deverão ser executadas pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento:

-

Conservação: As ocorrências imóveis identificadas no decurso deste estudo ou que sejam
reconhecidas durante o acompanhamento da obra devem, tanto quanto possível e em
função do seu valor patrimonial, ser conservadas (mesmo que de forma passiva) de tal
forma que não se degrade o seu estado de conservação actual. Em termos operacionais, e
no decurso da obra, esta medida pode concretizar-se com a delimitação e sinalização de
áreas de protecção às ocorrências que se pretendam conservar;

-

Registo (documental): Esta acção consiste na representação gráfica e fotográfica e na
elaboração de memória descritiva das ocorrências de interesse patrimonial que possam ser
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destruídas em consequência da execução do projecto ou sofrer danos decorrentes da
proximidade em relação à frente obra;
28 - Controlo do eventual esvaziamento da albufeira fazendo preferencialmente as descargas de
fundo lentas e durante o período de Inverno, de modo a que a água a descarregar seja de melhor
qualidade e cause o mínimo de efeitos na linha de água a jusante;
29 - Manutenção permanente de um caudal ecológico, de acordo com o definido neste EIA. Este
caudal é fundamental para a perpetuação das galerias rípicolas importantes e para a fauna;
30 - Acompanhamento da recuperação ambiental durante o primeiro ano de funcionamento do
aproveitamento hidroeléctrico, tendo o empreiteiro que proceder à recuperação do revestimento
vegetal mal sucedido;
31 - Encaminhamento dos diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e
reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos indicados pelo Instituto de
Resíduos – Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território;
32 - Implementação de planos de monitorização dos impactes efectivamente decorrentes do
empreendimento permitindo uma constante reavaliação das medidas propostas, e a eventual
sugestão de outras mais ajustadas. Torna-se indispensável a existência de um plano de
monitorização do estado de conservação das gravuras tanto das que ficarem fora de água como
daquelas que permanecerão a maior parte do tempo em submersão;
33 - Valorização dos elementos patrimoniais identificados: foram já encetadas diligências neste
sentido com a elaboração de um Estudo Prévio relativo à execução de um percurso de visita
entre a Barroca e as gravuras do Poço do Caldeirão. Este percurso, pedestre, deverá articular-se
com o Centro de Interpretação de Arte Rupestre existente na Casa Grande da Barroca, na
sequência da colaboração estabelecida entre a Câmara Municipal do Fundão e o CNART;
34 - Revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento da turbina e
do gerador.
35 - Um benefício em termos de biodiversidade desta área poderá advir da melhoria natural dos
povoamentos piscícolas da albufeira pela introdução de espécies autóctones e características da
bacia do Tejo, e implementando medidas que evitem a introdução de espécies exóticas.
36 - Remoção integral dos diversos tipos de infra-estruturas instalados no aproveitamento
hidroeléctrico, pelo dono da obra, no prazo de um ano;
37 - Recuperação paisagística imediata das zonas afectadas.
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Minimização/Compensação de Impactes Sobre as Gravuras Rupestres
O valor científico e patrimonial destas gravuras justifica a opção em concentrar neste conjunto
específico, a Ocorrência 1, a atenção necessária com vista à identificação de soluções que visem a
minimização/compensação dos efeitos causados pelo alteamento do açude..
O estabelecimento das medidas de compensação deve, em nosso entender, subordinar-se
prioritariamente ao seguinte objectivo: identificar a melhor solução em termos de salvaguarda e
segurança, a médio-longo termo (o tempo de vigência do projecto), do património existente na área do
projecto, especialmente a arte rupestre, e principalmente a arte paleolítica.
Só em segunda instância se deve ponderar qual a solução que garante um melhor usufruto público
daquele património. Embora se pretenda balançar a relação conservação/utilização deverá, em nosso
entender, privilegiar-se a conservação.
Para minimizar o impacte do projecto ao nível do descritor Património foram estudadas três alternativas,
a saber:
ALTERNATIVA 1 – Construção de uma ensecadeira – esta solução tem por objectivo manter a seco
o painel com gravuras paleolíticas durante o maior período de tempo possível, no limite de forma
permanente. Esta estrutura terá uma altura de 3,5 m acima do painel de gravuras. Esta solução teria a
virtualidade, como foi salientado pelo Dr. Martinho Baptista, Director do CNART, de concretizar de forma
pioneira a emersão de um conjunto de arte rupestre fluvial em compatibilização com um projecto
hidroeléctrico. Do mesmo modo, também o IPA lançou há alguns anos um concurso para concepção de
um projecto com idêntico objectivo e que teria como resultado a emersão permanente de um troço do rio
Côa correspondente a uma concentração importante de gravuras rupestres (Canada do Inferno e outros
núcleos).
Trata-se de uma ensecadeira totalmente construída em betão armado (forrados a xisto), sobre as
rochas, que permitirá a visita às gravuras rupestres, apesar da subida do nível das águas.
A configuração da ensecadeira surge da necessidade de criar um elemento que servisse de protecção
e, simultaneamente, se integrasse correctamente do ponto de vista patrimonial, ambiental e paisagístico
em relação à envolvente.
À intersecção dos dois eixos orientadores, oblíquos entre si (um paralelo às curvas de nível e à
margem do rio – outro definido pela linha imaginária que une as gravuras existentes em ambas as
margens) é acoplado um elemento curvilíneo que, pelas suas formas, se apresenta como encaminhador
do percurso natural das águas.
O corredor de acesso às gravuras poderá ser encerrado nos topos, por guardas metálicas, que
permitirão condicionar a entrada neste espaço. Num dos painéis de betão prevê-se a existência de
nichos para a instalação de peças gráficas e escritas, como espaço complementar ao centro de
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interpretação a criar na Casa Grande da Barroca. Entre este espaço de entrada e o patamar de onde se
visualizarão as gravuras, a circulação será efectuada por uma passagem rampeada que ladeará uma
superfície rochosa. Do lado oposto, a superfície será revestida com areia do rio e seixo rolado,
localizando-se, aí, uma pequena zona técnica.
No patamar atrás referido será possível instalar equipamento de apoio, com carácter precário
(quiosque, esplanada, etc.) e organizar pequenos eventos (exposições, concertos, palestras, etc.). Deste
mesmo patamar será possível ter acesso a uma “varanda” sobre o rio, através de uma pequena escada.
Salienta-se o facto de que, aquando do estudo de possíveis alternativas de minimização dos efeitos do
alteamento do açude sobre o património arqueológico, esta alternativa foi a que mereceu a preferência
do CNART e da Câmara Municipal do Fundão
ALTERNATIVA 2 – Controlo do nível do plano de água – esta solução tem como objectivo garantir
que serão impostos tempos de abaixamento do nível da água retida de forma a permitir o acesso às
gravuras para visitas. Este objectivo parece ser muito compatível com o funcionamento da mini-hídrica
dado que é nos períodos mais favoráveis a visitas que o potencial de turbinação é menor ou mesmo nulo,
decorrendo daí menores prejuízos em impor tal abaixamento, ou seja, durante o estio.
ALTERNATIVA 3 – Réplica alteada – esta solução tem como objectivo combinar a observação
permanente das gravuras com medidas de protecção total dos suportes rochosos tanto contra agentes
naturais como antrópicos. É uma solução que pode ser executada em isolado ou em paralelo com a
Alternativa 1. Pretende-se desta forma, executar uma cópia da superfície rochosa e dos respectivos
gravados e colocá-la numa posição mais elevada, mediante uma translação vertical, de forma a
permanecer acima da cota 351,5 m. Entre a réplica e a superfície original seria criada uma caixa
estanque, em material leve e resistente às agressões naturais e antrópicas. Tal estrutura deverá ser
amovível para manutenção e monitorização do estado de conservação das gravuras. A réplica ficaria
emersa de forma permanente, sendo necessária complementá-la com uma estrutura de aproximação
para os visitantes. Esta opção não será isenta de criticas por parte da opinião pública perante a restrição
de usufruir do produto verdadeiro.
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PLANO DE MONITORIZAÇÃO
De acordo com o regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) o EIA deve incluir o
Programa de Monitorização do Ambiente (PMA) que consiste num processo de observação e recolha
sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais do projecto e, a
respectiva descrição periódica desses efeitos através de relatórios da responsabilidade do proponente,
com o objectivo de permitir a avaliação da eficácia das medidas previstas no procedimento de AIA para
evitar, minimizar ou compensar os impactes ambientais significativos decorrentes do projecto.
De facto, há domínios onde a aquisição da informação de um modo sistemático e controlado, através
de acções de monitorização específicas, assume especial importância num controlo permanente que
deverá ser mantido no âmbito de um plano de vigilância ambiental com vista à identificação de eventuais
impactes decorrentes na fase de exploração, no sentido de proceder à implementação de medidas
minimizadoras de forma progressiva e ajustada de acordo com a intensidade desses impactes.
A obtenção de conhecimentos no âmbito de planos de vigilância ambiental destes aproveitamentos,
pode ainda contribuir para a adopção de técnicas de análise de aspectos metodológicos mais ajustados e
conciliáveis com a necessidade de os sistemas económicos usufruírem dos recursos naturais de uma
forma sustentável.
Nesse âmbito está previsto um Programa de Monitorização da Qualidade da Água, cujas directrizes se
apresentam seguidamente:
PARÂMETROS

FASE DE
EXPLORAÇÃO

PARÂMETROS

Parâmetros
definidos no
Anexo XVI do
DL236/98

FREQUÊNCIA
MÍNIMA
ANUAL

De Acordo
com o Anexo
XVII do
DL236/98

FASE DE
CONSTRUÇÃO

L.A.3

Temperatura, pH,
Condutividade,
Oxigénio
dissolvido, Sólidos
suspensos totais
CQO e óleos
minerais.

FASE DE
EXPLORAÇÃO

L.A.2

Parâmetros
definidos no
Anexo X do
DL236/98

FREQUÊNCIA
MÍNIMA ANUAL

2
(antes/depois
da Fase de
Construção)

12

L.A.1

Esquema síntese das directrizes para o plano de monitorização da qualidade da água
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O relatório de monitorização deverá apresentar uma estrutura de acordo com a legislação em vigor,
nomeadamente a estrutura constante no Anexo V da portaria nº 330/2001 de 2 de Abril.
Salienta-se ainda o facto de que as análises periódicas da responsabilidade do proponente,
necessárias no âmbito da monitorização da qualidade da água, deverão ser realizadas por um laboratório
devidamente creditado e segundo os métodos analíticos de referência indicados no Decreto-Lei nº
236/98 de 1 de Agosto.
Existirá ainda uma monitorização das principais ocorrências arqueológicas existentes na área de
influência do Projecto deverá consistir numa visita de campo, periódica, para observação do estado de
conservação dessas ocorrências, identificação de causas de degradação e proposta de medidas de
correcção e salvaguarda das mesmas.
Esta medida deve ser executada por especialista independente (arqueólogo) contratado pelo dono-daobra ou pela autarquia local e obriga a apresentação de um relatório, por cada visita efectuada, à
entidade da Administração Central com tutela sobre o património arqueológico e à entidade contratante.
Atendendo ao elevado valor patrimonial de algumas ocorrências presentes na área de influência do
Projecto (rochas com arte rupestre) e o potencial desses sítios para visitação, recomenda-se que a
monitorização seja efectuada com periodicidade anual.
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ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS
Ambiental
De acordo com o Despacho Conjunto n.º 51/2004, dos Ministérios da Economia e das Cidades,
Ordenamento do Território e Ambiente, quer nos casos em que se torna obrigatória a realização de
estudo de impacte ambiental, quer nos casos que se referem à informação a reunir para efeitos da
emissão do parecer da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR) territorialmente
competente, é obrigatória a produção de um programa de acompanhamento ambiental da obra. Neste
programa deverão constar as medidas mitigadoras decorrentes dos estudos ambientais efectuados.
Na Declaração de Impacte Ambiental ou no parecer obrigatório da CCDR deverá constar
expressamente a obrigatoriedade da introdução deste programa nos cadernos de encargos e nos
contratos de adjudicação das respectivas obras que venham a ser produzidos pelo proponente para
efeitos do alteamento do aproveitamento hidroeléctrico.
Assim, para além da monitorização que será feita pelo proponente, é fundamental que durante a
execução das obras haja um acompanhamento ambiental com o objectivo de garantir que as medidas
mitigadoras indicadas no EIA estão a ser cumpridas.
Este acompanhamento deverá ser realizado com uma periodicidade em função das diferentes fases
da obra. Considera-se que na fase inicial, bem como na fase final, as deslocações à obra para
fiscalização deverão ser feitas com maior frequência. Numa fase preliminar é fundamental que se
desenvolva um intenso trabalho de campo de acompanhamento do empreiteiro na preparação das
diversas zonas a intervencionar, incluindo o local de estaleiro e as áreas para colocação dos materiais
auxiliares e de depósito de materiais temporários e definitivos, e a área a submergir pela albufeira. Após
esta fase e no acompanhamento dos trabalhos seguintes é fundamental que se verifique se as medidas
relacionadas com a movimentação geral de terras e com a desmatação estão a ser cumpridas. Salientase que deverá ser dada especial atenção à desmatação e decapagem, quer no que diz respeito ao
arranque da vegetação propriamente dito (restringindo-se apenas às áreas estritamente necessárias),
quer no que diz respeito ao destino final a dar à vegetação retirada. É de salientar, no entanto, que no
caso particular do alteamento da barragem da Barroca estas áreas são muito limitadas, uma vez que a
área a afectar para além do coroamento se resume a cerca de 2,61 ha que ficarão submersos e à
construção da ensecadeira de protecção às gravuras.
Deverá, igualmente, ser verificado se o entulho resultante da execução das obras é colocado em local
adequado (zonas que não afectem património e valores naturais, e ainda zonas afastadas de linhas de
água e de preferência com declive suave), assim como, se a terra vegetal está a ser separada e
devidamente acondicionada, para posterior utilização na recuperação paisagística das zonas
intervencionadas.
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Na fase final a fiscalização ambiental da obra também se acentua pelo necessário acompanhamento
da recuperação final de todas as zonas intervencionadas, incluindo-se aqui também os acabamentos dos
taludes do acesso à obra e das margens da albufeira. O acompanhamento deverá ser efectuado para
que se possa verificar se as plataformas finais e os taludes e quaisquer “feridas” provocadas na
paisagem estão a ser devidamente recuperados, e se a zona afectada pelas obras fica totalmente limpa,
assegurando assim a revitalização e requalificação ambiental da área que for intervencionada.
De referir por último que o programa de acompanhamento ambiental das obras deverá ser encarado
como um complemento do programa de monitorização a implementar, não o substituindo de forma
alguma, devendo mesmo estes decorrerem em simultâneo durante a execução das obras.
O programa de acompanhamento ambiental tem por objectivo garantir o cumprimento das medidas
constantes no estudo de Incidências Ambientais. Por outro lado, o programa de monitorização ambiental
a implementar na fase de obras, tem por objectivo verificar os efeitos gerados nos descritores ambientais
afectados pelas acções decorrentes das várias intervenções para execução das obras.
Arqueológico
Tendo em consideração as condições deficientes de visibilidade do solo ocorridas no decurso dos
trabalhos de campo recomenda-se o acompanhamento por arqueólogo no decurso da fase de obra
durante a execução de operações de desmatação, revolvimento superficial e escavações.
Assim, considera-se pertinente recomendar o acompanhamento arqueológico da obra, com os
seguintes objectivos:

-

verificar, em fase prévia ao início da obra, a relação de proximidades entre o desenho topográfico,
final, do projecto e as ocorrências de interesse patrimonial já identificadas, executando medidas de
minimização ou anulação de eventuais impactes negativos, nomeadamente no que diz respeito à
eventual construção da ensecadeira de protecção às gravuras;

-

sinalização das ocorrências de interesse patrimonial identificadas em campo, passíveis de
afectação, mesmo que indirecta, na fase de construção (nomeadamente devido à circulação de
equipamento, áreas de depósito ou outras). Pretende-se, desta forma, minorar ou evitar danos
involuntários. Estas ocorrências deverão ser delimitadas com fita sinalizadora. Além dessa acção,
o empreiteiro deverá receber um inventário das ocorrências de interesse patrimonial situadas nas
áreas de estudo, incluindo identificação, fotografia e localização em escala apropriada;

-

observar as eventuais operações de escavação ou outras que impliquem revolvimento do solo
(acompanhamento de obra) de forma a prevenir a destruição de vestígios arqueológicos ocultos no
solo ou sob o coberto vegetal.
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Não se julga necessário propor a prospecção arqueológica, antes do início da obra, das áreas
destinadas a estaleiro e de outras áreas funcionais da obra porque se prevê que se situem no interior da
área de estudo, e numa zona já intervencionada pela recente construção da mini-hídrica da Barroca.
O acompanhamento da obra poderá eventualmente determinar a execução de outras sondagens ou
escavações arqueológicas, para além das que são propostas neste EIA. Estes trabalhos deverão ser
divulgados sob a forma de monografia devidamente ilustrada, e/ou em suporte digital, no caso de
produzirem resultados de relevante interesse científico e/ou patrimonial.
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