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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

 

Identificação 
Designação do 
Projecto: Aproveitamento Hidroeléctrico de Algoso 

Tipologia de Projectos: 
Instalações para a 

produção de energia 
hidroeléctrica 

Fase em que se 
encontram os 

Projectos: 
Estudo Prévio 

Localização: Rio Angueira, Concelho de Mogadouro e Vimioso 

Proponente: Hidroerg – Projectos Energéticos, Lda, conjuntamente com as Câmaras 
Municipais de Mogadouro e de Vimioso. 

Entidade licenciadora: Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte 
Autoridade de AIA: Agência Portuguesa do Ambiente Data: 30 de Abril de 2008 

 

Decisão: Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Desfavorável 

 

Assinatura: 

O Secretário de Estado do Ambiente 
 
 
 
 
 
 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 

 

 

 

Anexo: Resumo do conteúdo do procedimento, incluindo dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas; Resumo da 
Consulta Pública; e Razões de facto e de direito que justificam a decisão. 
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ANEXO 
 

Resumo do conteúdo do 
procedimento, incluindo 
dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas: 

 Entrada do EIA na APA a 16 de Agosto de 2007. 

 Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação Comissão 
de Avaliação (APA, INAG, ICNB, IGESPAR, DRC-Norte e CCDR-Norte). 

 Análise da conformidade do EIA. 

 Solicitação de elementos adicionais, a 2007/09/21, ao abrigo do n.º 5, do Artigo 
13º, do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro.  

 Entrega de elementos adicionais, análise dos mesmos e emissão da Declaração de 
Conformidade a 22 de Novembro de 2007. 

 Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Instituto 
Nacional de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), Direcção Geral de Energia 
e Geologia (DGEG), Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF), Direcção-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte), Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM), EDP, Rede Eléctrica Nacional S.A. (REN) e 
Universidade do Porto, Faculdade de Engenharia. 

 Consulta Pública entre 2007/12/12 e 2008/01/17 

 Visita de reconhecimento ao local de implantação do projecto, a 2007/02/12. 

 Foram recebidos os pareceres das seguintes entidades externas: Instituto Nacional 
de Engenharia, Tecnologia e Inovação (INETI), Direcção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), Direcção Geral dos Recursos Florestais (DGRF), Direcção-Geral 
de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte), Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM), Rede Eléctrica Nacional S.A. (REN) e Universidade do 
Porto, Faculdade de Engenharia. Nenhuma entidade se opõe à implantação do 
projecto, sendo que algumas apresentam sugestões / medidas que deveriam ser 
implementadas. 

 Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

 Elaboração do parecer final e envio da proposta de DIA desfavorável para a tutela 
a 18 de Março de 2008. 

 Realização de Audiência Prévia dos interessados, nos termos do artigo 100.º, e 
seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, entre 20.03.2008 e 
18.04.2008, tendo sido recebidas as alegações do proponente contestando a 
proposta de DIA a 18.04.2008. 

 Apreciação das alegações pela Autoridade de AIA e envio para a tutela dos 
resultados da referida apreciação a 29.04.2008, através do Ofício n.º 5697, 
anexando a Informação n.º 142/08/GAIA de 28.04.2008. 

 

Resumo do resultado da 
consulta pública: 

Foi recebido um parecer proveniente do Instituto Geográfico Português que informa 
que o projecto poderá interferir com a visibilidade de alguns vértices geodésicos. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão: 

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor desfavorável do Parecer Final da 
Comissão de Avaliação (CA) e na respectiva proposta de DIA, bem como na análise 
técnica da Autoridade de AIA aos elementos apresentados pelo proponente no âmbito 
da audiência prévia dos interessados, realizada nos termos do artigo 100.º, e 
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seguintes, do Código do Procedimento Administrativo, e ainda a apreciação do INAG 
recebida neste Gabinete a 30.04.2008, de onde se destacam os seguintes aspectos: 

O Projecto "Aproveitamento Hidroeléctrico de Algoso", consiste na construção de uma 
infra-estrutura hidráulica no rio Angueira para produção de energia eléctrica, a 2 km a 
sul da povoação de Algoso, nas freguesias de Algoso e de S. Martinho, pertencentes, 
respectivamente, aos concelhos de Vimioso e de Mogadouro, distrito de Bragança. 

A área de incidência do projecto está integrada na Zona de Protecção Especial (ZPE) 
dos Rios Sabor e Maçãs (Decreto-Lei n.º 384-B/99, de 23 de Setembro) e no Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) “Rios Sabor e Maçãs” (Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, e Portaria n.º 829/2007, de 01 de Agosto), áreas 
que abrangem uma parte significativa dos vales dos rios Sabor e Maçãs e, também, o 
vale do rio Angueira para jusante da povoação de Angueira.  

O aproveitamento hidroeléctrico (AHE) de Algoso destina-se exclusivamente à 
produção de energia eléctrica em regime de exploração a fio-de-água, embora com 
regularização diária parcial de caudais.  

Como impactes positivos salientam-se os seguintes: 

 O enquadramento nos objectivos da Política Energética Nacional, designadamente 
o contributo do projecto para o cumprimento do compromisso assumido por 
Portugal, que em 2010, 39% da produção de electricidade deverá ter origem em 
fontes de energia renováveis. 

 As contrapartidas directas a atribuir às câmaras municipais. 

Como impactes negativos, tomam maior preponderância os relacionados com os 
sistemas ecológicos. 

Com a implantação do AHE de Algoso, será afectada uma área com elevado valor 
ecológico, nomeadamente ao nível da avifauna rupícola, habitats e espécies aquáticas 
e ribeirinhas (como a toupeira-de-água), flora e vegetação mais relevante do Sítio nas 
comunidades rupícolas das escarpas rochosas e nos leitos de cheia dos rios Sabor, 
Maçãs e Angueira. 

Do ponto de vista dos sistemas ecológicos, os impactes mais significativos do AHE de 
Algoso prendem-se, assim, com a afectação da integridade do SIC Rios Sabor e 
Maçãs, nomeadamente pela afectação do contínuo ecológico e redução do estado de 
conservação no troço inferior do rio Angueira, pela fragmentação dos habitats aquático 
e ribeirinho, nomeadamente para a toupeira-de-água, e ainda pela destruição de uma 
área da comunidade de buxo (Habitat 5110 da Directiva) do leito de cheia do rio 
Angueira, embora este último possa ser significativamente minimizado com a 
concretização da configuração proposta pelo proponente em sede de Audiência 
Prévia. 

Os impactes do AHE de Algoso sobre os valores naturais protegidos, por si só 
negativos, assumem presentemente uma significância mais elevada, face à 
efectivação do AHE de Baixo Sabor (que irá inundar todo o troço médio-inferior do rio 
Sabor) e à aprovação do Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial 
Hidroeléctrico (PNBEPH).  

Neste contexto, o AHE de Algoso, cumulativamente com o AHE do Baixo Sabor e o 
PNBEPH, apresenta impactes negativos significativos sobre valores naturais que 
determinaram a classificação do Sítio e ZPE dos "Rios Sabor e Maçãs", e a sua 
implementação colide com as orientações de gestão definidas no âmbito do Plano 
Sectorial da Rede Natura 2000 para estas Áreas Classificadas. Salienta-se que os 
impactes negativos e significativos sobre os valores naturais que determinaram a 
classificação do SIC Rios Sabor e Maçãs são considerados de difícil minimização e 
efectividade incerta. É de notar, também, no que respeita às espécies da fauna 
directamente associadas e dependentes do ecossistema aquático e ribeirinho, a 
afectação significativa da população de toupeira-de-água ocorrente na Bacia do Rio 
Angueira. 

De referir igualmente que, mesmo com a configuração “menos desfavorável” para o 
projecto, apresentada em sede de Audiência Prévia: 

 apenas o impacte negativo identificado sobre o Habitat 5110 – comunidades de 
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Buxo dos leitos de cheia seria substancialmente reduzido.  

 Os restantes impactes resultantes da implementação do açude e albufeira, seriam 
apenas atenuados, não se podendo considerar como significativamente 
minimizados. Relativamente à alteração do regime hidrológico natural no troço do 
rio Angueira entre a captação e a restituição (2300m), considerada muito 
significativa, esta permanece praticamente inalterada com a nova configuração, 
sendo somente atenuado, mas não significativamente, o impacte ao nível do 
agravamento da qualidade da água neste troço. 

Assim, a implementação do projecto resultará na redução substancial da elevada 
qualidade ecológica e estado de conservação actual do troço inferior do rio Angueira, 
presentemente identificado como um dos troços menos perturbado e em melhor estado 
de conservação de todo o rio Angueira. 

Importa, ainda, referir que o Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro (de acordo com 
as suas Normas orientadoras estabelecidas no Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 
10 de Dezembro - PARTE VI/ Normas orientadoras, páginas 8126-8134) classifica o rio 
Angueira, em toda a sua extensão, como ecossistema a preservar, sendo 
caracterizado como uma zona sensível no que respeita aos biótopos aquáticos, 
apresentando um especial interesse em termos de biodiversidade aquática. Nestes 
ecossistemas, só deverão ser permitidas actividades que contribuam para a 
preservação e melhoria dos referidos ecossistemas, o que não se verificará com a 
implantação do projecto em apreço, tomando em consideração os impactes 
identificados ao nível dos sistemas ecológicos. 

Ponderando os impactes negativos e positivos previstos, resulta que o projecto não 
poderá ser aprovado, atendendo a que a intervenção proposta determina a afectação 
da integridade do SIC Rios Sabor e Maçãs, colidindo com as orientações de gestão 
definidas para esta Área no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura 2000 e, 
portanto, é incompatível com os objectivos de conservação preconizados para este 
SIC. 
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