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1. O que é o Resumo Não Técnico?

Este Resumo Não Técnico é um volume independente que integra o Estudo de Impacte
Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT). Destina-se, como o nome
indica, a ser um documento de grande divulgação, escrito em linguagem acessível a todos. Por
isso, se pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o projecto vai ter
sobre o Ambiente deve consultar o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que está disponível nas
Câmaras Municipais de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor, na Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), no Porto, bem como na
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), em Lisboa.

2. Porquê um Estudo de Impacte Ambiental? Para que serve?

Realizou-se um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para analisar os efeitos directos e
indirectos (impactes) do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua no ambiente, para identificar
e avaliar os efeitos positivos e negativos resultantes da sua execução e exploração, em
cumprimento da legislação ambiental aplicável. A compreensão destes efeitos ajuda a
implementar o projecto, para que reduza, no possível, a afectação dos valores ambientais
locais importantes. Permite, ainda, compreender e evidenciar os aspectos ambientais positivos
que proporciona.
Este Projecto está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (processo AIA) porque está
abrangido pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e reeditado pelo Decreto-Lei
nº 197/2005, de 8 de Novembro [encontra-se abrangido pelo nº 15 do Anexo I do diploma].
O Estudo de Impacte Ambiental foi realizado entre Maio de 2006 e Abril de 2008, e analisou
aspectos como:
 Clima,
 Geologia, Geomorfologia, Sismotectónica, Georrecursos e Hidrogeologia,
 Solos e Capacidade de Uso do Solo,
 Uso Actual do Solo;
 Recursos Hídricos de Superfície (os Recursos Hídricos Subterrâneos estão avaliados
na componente de Hidrogeologia já que esta é uma ciência do âmbito dos geólogos
especializados em hidrogeologia e dependem das características das rochas em
presença),
 Ecologia (Flora, Vegetação e Habitats prioritários; Fauna e respectivos habitats de
suporte, quer para os ecossistemas terrestres, quer para os Ecossistemas Aquáticos),
 Paisagem,
 Qualidade do Ar,
 Ambiente Sonoro,
 Gestão de Resíduos,
 Ordenamento do Território,
 Sócio-Economia,
 Património Cultural, Arqueológico e Construído, adiante apenas designado de
Património.
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O tipo de projecto em análise levou a considerar, à priori, como de potencial maior importância
todos os aspectos de carácter biofísico e socio-económico, acima referidos, tendo-se realizado
uma análise técnica e cientificamente fundamentada e aprofundada para todos eles.
Para a análise dos aspectos de Geologia, Geomorfologia e Hidrogeologia; Flora, Vegetação e
Habitats prioritários; Fauna terrestre e respectivos habitats de suporte; Ecossistemas
Aquáticos; Recursos Hídricos de Superfície (qualidade); Uso dos Solos e Ordenamento do
Território; Paisagem; Ambiente Sonoro; Património e Sócio-economia, foram realizadas várias
visitas aos locais de interesse para cada especialidade, no âmbito do respectivo trabalho de
campo, e uma visita abrangente por parte da Coordenação do EIA para conhecimento do
território.
Para as componentes da Flora, Vegetação e Habitats prioritários; Fauna terrestre e respectivos
habitats de suporte; Ecossistemas Aquáticos e campanhas de caracterização da qualidade da
água do rio (em diversos pontos), as campanhas cobriram as épocas consideradas adequadas
para os respectivos domínios de estudo, no espaço de um ano, tendo-se as equipas socorrido
do seu vasto conhecimento técnico e científico para melhor balizar o enquadramento dos
dados de campo obtidos, na variabilidade intra e inter-anual dos sistemas naturais,
procedimento regular e o único possível no âmbito dos Estudos de Impacte Ambiental e dos
horizontes temporais que os suportam (tendo este sido particularmente longo).

3. Em que consiste o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT)? Qual é a
programação temporal para a execução do projecto?

O AHFT será constituído pelos seguintes elementos principais:
o

Uma barragem em betão, do tipo abóbada, dispondo de um descarregador de cheias do
tipo lâmina livre (sobre a zona central do coroamento da barragem) e controlado por
comportas, e uma descarga de fundo que atravessa o corpo da barragem.

o

Uma central subterrânea, em poço, e uma subestação e um posto de corte ambos à
superfície.

o

A central estará equipada com dois grupos reversíveis turbina/bomba, o que permitirá o
seu funcionamento no modo de turbinamento (a partir dos caudais armazenados na
albufeira de Foz Tua) e no modo de bombagem (bombeando para a albufeira de Foz
Tua água da albufeira da Régua), o que significa uma grande vantagem para períodos
secos.

o

Um circuito hidráulico subterrâneo, com troços de alimentação independentes para os
dois grupos (quer no modo de turbinamento, quer de bombagem).

As soluções alternativas consideradas são definidas em função das cotas do Nível de Pleno
Armazenamento (NPA) da albufeira, as quais foram fixadas nos seguintes valores, para o
caudal equipado (Q), de 310 m3/s:
o

NPA (195);

o

NPA (180);

o

NPA (170).

A Figura seguinte ilustra, de forma esquemática, um Aproveitamento Hidroeléctrico de
armazenamento, com barragem em abóbada, e as suas principais componentes.
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Albufeira a jusante
(existente)

Descarregadores
de cheias

NMC
Descarga
de fundo
Restituição das
águas ao rio

VOL. DE EXPLORAÇÃO NORMAL

NPA
NmEn

VOLUME ÚTIL
Bacia de dissipação
dos descarregadores

NmEx
Tomada de água

VOLUME MORTO

CENTRAL
HIDROELÉCTRICA

LEGENDA (Com valores para o caso do AHFT)
Circuito hidráulico
Bombagem
Turbinamento
NMC: Nível Máximo de Cheias (171,181 ou 196)

Volume Útil – Volume máximo utilizável em situações extraordinárias (68; 106 ou 191 milhões de m3)

NPA: Nível de Pleno Armazenamento (170, 180 ou 195)

Volume Morto – Volume que não é possível ser utilizado e que se destina ao encaixe de sedimentos
transportados pela água (38; 50 ou 78 milhões de m3)

NmEn: Nível mínimo em Exploração normal (167, 177
ou 192)

Volume de Exploração Normal – Volume utilizado na exploração normal do aproveitamento (11; 17
ou 27 milhões de m3)

NmEx: Nível mínimo Extraordinário – Imposto por razões técnicas (144, 151 e 162)
Fonte: EDP Produção

Figura 1 – Desenho esquemático de um Aproveitamento Hidroeléctrico de armazenamento com
barragem em abóbada.

No quadro seguinte, apresentam-se as principais características físicas e hidrológicas do
aproveitamento para as três soluções alternativas estudadas.
Quadro 1 – Síntese das principais características do AHFT
Soluções Alternativas
NPA (195)

NPA (180)

NPA (170)

1100 m a montante da Foz do rio Tua

Localização da barragem
Comprimento da albufeira (Rio Tua)

39,5 km

31 km

27 km

Principais cursos de água afluentes
afectados

4,28 km do Rio
Tinhela
0,62 km da Rib.ª da
Rebousa
1,35 km Rib.ª do Vale
de Manhascal
1,88 km Rib.ª de
Milhais
1,3 km Rib.ª de
Orelhão

2,89 km do Rio
Tinhela
0,86 km Rib.ª do Vale
de Manhascal
1,42 km Rib.ª de
Milhais

1,74 km do Rio
Tinhela
0,34 km Rib.ª do Vale
de Manhascal
0,49 km Rib.ª de
Milhais

5,8 km2

4,2 km2

156,2 milhões de m3

106,1 milhões de m3

Área total inundada
Capacidade de armazenamento

9,85 km

2
3

269,4 milhões de m

Potência das turbinas

324 MW

283 MW

255 MW

Produção líquida anual

350 GWh

306 GWh

276 GWh
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Soluções Alternativas
NPA (195)

NPA (180)

NPA (170)

(197,00)

(182,00)

(172,00)

Desenvolvimento do coroamento

325 m

300 m

275 m

Altura máxima acima das fundações

132 m

117 m

107 m

320 milhões de euros

282 milhões de euros

259 milhões de euros

Cota do coroamento

Custo Total do Investimento
Área de estaleiros e afins

39,9 ha

Extensão total de túneis

1290 m

1210 m

1210 m

Extensão total de acessos definitivos

1850 m

1890 m

1910 m

Extensão Total de
Restabelecimentos Rodoviários

5320 m

2910 m

2590 m

Volumes de escavação totais –
Barragem em Abóbada

300 mil m

3

230 mil m3

180 mil m3

Volumes de betão totais – Barragem
em Abóbada

530 000 m3

390 000 m3

310 000 m3

A central localiza-se na margem direita do rio Tua (concelho de Alijó), 100 m a montante da
ponte rodoviária que liga as EN 212 e EN214/108, sendo os grupos geradores instalados em
poços circulares (um por grupo) que terminam superiormente no piso do átrio de montagem. Os
dois grupos geradores são alimentados a partir de um circuito hidráulico constituído por dois
túneis relativamente extensos que ligam a nova albufeira a um ponto de descarga/bombagem
na albufeira da Régua, localizado a montante da referida ponte rodoviária e que funcionará
como ponto de restituição de caudais e poço de bombagem.
A profundidade dos poços é condicionada pela cota das soluções alternativas, o mesmo
acontecendo com os diâmetros interiores dos poços. Os dois poços são ligados
transversalmente, na parte inferior e do lado de montante, por duas galerias que encerram
cinco pisos técnicos. Serão, também, construídos:
o

um edifício com dois pisos, dimensões em planta de cerca de 30 x 14 m2 e pé direito de
cerca de 8 m, onde se localizam a instalação de comando e controlo da central e os
serviços auxiliares;

o

a subestação onde serão implantados os transformadores de grupo, localizada num
prolongamento, para o lado da encosta, da plataforma do edifício de descarga.

O posto de corte é localizado numa plataforma próximo da cota (178,00) com cerca de 80 x
70 m2, à qual se acederá a partir da EN 212.
Os grupos reversíveis que equiparão a central permitirão dois modos de funcionamento
alternativos e em sentidos opostos:
o

Modo de Turbinamento – neste modo a barragem produz energia eléctrica fazendo
passar a água pelas turbinas, isto é, lançando a água armazenada na albufeira de Foz
Tua na albufeira da Régua, no rio Douro;

o

Modo de Bombagem – neste modo a água do rio Douro é bombeada a partir da
albufeira da Régua para a albufeira da nova barragem de Foz Tua, em horas em que o
custo da energia para bombagem é baixo (por exemplo, no período nocturno em que há
menor procura de energia). Assim, esses volumes de água poderão ser reutilizados
para produção de energia eléctrica em modo de turbinamento durante períodos em que
houver maior procura de energia (em que a energia produzida é fortemente valorizada).
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Este modo de funcionamento é essencial para períodos secos, quando são pequenas
as afluências naturais do rio Tua.
Os túneis do circuito hidráulico possuem traçados sensivelmente paralelos, com eixos
afastados em cerca de 30 m, são escavados no maciço da margem direita do rio Tua (no
concelho de Alijó) e contornam o encontro direito da barragem. Cada um dos circuitos
hidráulicos é constituído por:
o

tomada de água (que corresponde à restituição no modo de bombagem), com dois
bocais de 7 m de altura, cada, e torre de comportas;

o

um túnel revestido a betão com 6,9 m de diâmetro interior, trecho de adução, onde se
inclui uma parte blindada, com 70 m de comprimento, na transição para a espiral da
turbina-bomba;

o

trecho de restituição (ou poço de captação no modo de bombagem), com curto túnel
sub-horizontal ascendente (com comprimento de 63 m para o circuito localizado mais
para o interior da encosta e 46 m para o restante), ligando o extremo do cotovelo do
tubo de aspiração à estrutura de restituição;

o

estrutura de restituição - onde a água é devolvida ao rio Douro na albufeira da Régua e que funciona como poço de captação no modo de bombagem.

Associados ao AHFT serão, ainda, implementados os seguintes projectos:
1. Ligação do AHFT à Rede Eléctrica Nacional de Transporte e Interligação através de
uma linha de 400 kV que ligará a barragem à subestação de Valdigem e cujo traçado
não está ainda definido nesta fase. Evidencia-se que é uma Linha de Muito Alta Tensão
(LMAT), a qual é um projecto abrangido pela legislação de impacte ambiental em vigor,
nomeadamente ao abrigo do ponto 19 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de
Maio, revisto e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, pelo que
será alvo de um processo próprio de Avaliação de Impacte Ambiental.
2. Restabelecimento das vias e pontes rodoviárias afectadas, estando obrigatoriamente
terminadas antes do enchimento da albufeira as empreitadas dos restabelecimentos
rodoviários que tenham sido cortados
3. Construção de novos acessos, para melhoria das acessibilidades locais, incluindo,
também, uma nova estrada sobre o coroamento da barragem com 6 metros de faixa de
rodagem, destinada à circulação de veículos entre as duas margens e para acesso ao
posto de seccionamento. A nova estrada sobre o coroamento criará uma melhor
acessibilidade entre os concelhos de Alijó e de Carrazeda de Ansiães constituindo um
reforço muito importante do papel da actual ponte rodoviária que liga as EN 212 e
EN214/108.
O Projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT) encontra-se em fase de
Estudo Prévio e os projectos associados designados acima em 2 e 3 não estão ainda definidos
porque dependem da cota de NPA.
A construção do AHFT será, para qualquer solução alternativa, realizada em cerca de 4
(quatro) anos (incluindo, fornecimento de equipamentos, montagem de estaleiro e respectiva
desmontagem e recuperação ambiental das áreas afectadas durante a fase de construção).
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Prevê-se que a vida útil do AHFT seja igual ao da concessão do domínio hídrico, que tem a
duração de 75 anos.

4. Quem propõe o Projecto? Qual é a Entidade que o vai licenciar?

A empresa EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. é a entidade que propõe a realização
do projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua. Pelo facto, diz-se que é o
proponente do Projecto e é designada, neste estudo, de EDP Produção (EDPP).
A entidade licenciadora deste Projecto é o Instituto da Água, I.P., (INAG) de acordo com o
Decreto-Lei nº 391-A/2007, de 21 de Dezembro, que altera o Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31
de Maio.

5. Onde se localiza o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua?

O Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT) localizar-se-á a cerca de 1,1 km da
confluência do rio Tua com o rio Douro. A área afectada pelo AHFT, que inclui a barragem, o
circuito hidráulico, a central, a subestação, o posto de corte e a albufeira, envolve cinco
municípios que se localizam na Região de Trás-os-Montes e Alto Douro (ATMAD). Estes
municípios (Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila Flor - ver Figura 2) repartemse em termos de divisão administrativa, pelos dois distritos transmontanos, Bragança e Vila
Real, por duas NUT III (Alto Trás-os-Montes e Douro) e por dois agrupamentos de municípios
(Terra Quente Transmontana e Vale do Douro Norte). O circuito hidráulico, a central, a
subestação e o posto de corte ficam localizados na margem direita, no concelho de Alijó.
No território destes municípios o Aproveitamento abrange até um máximo de 17 freguesias, no
caso da cota de NPA (195), respectivamente, de montante para jusante: Valverde, Frechas,
Vilarinho das Azenhas, Barcel, Vilas Boas, Navalho, Freixiel, Abreiro, Pereiros, Candedo,
Pinhal do Norte, Santa Eugénia, Carlão, Pombal, Amieiro, São Mamede de Ribatua e
Castanheiro.
A área afectada pela Albufeira irá variar, consoante o Nível de Pleno de Armazenamento, entre
os 985 hectares e os 421 hectares, aproximadamente, para os NPA (195) e (170),
respectivamente (ver Quadro 1). No Anexo 1 apresenta-se a localização do AHFT, assim como
os limites da albufeira para as três cotas de NPA estudadas, a uma escala de 1:25.000 (escala
das cartas militares).
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Figura 2 – Enquadramento territorial dos concelhos em estudo (Fonte: Cedru et al., 2006).

6. Quais os Antecedentes do Projecto?

Na sequência de estudos e análises anteriores, em 2004 a EDP Produção decidiu retomar a
iniciativa de desenvolver o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT) e de proceder ao
seu licenciamento. Assim, elaborou (ou subcontratou) desde essa altura diversos estudos que
permitiram obter informações sobre as condicionantes de ambiente e técnico-económicas que
iriam afectar a viabilidade do projecto e as estratégias de actuação. Nestes estudos incluem-se
o Estudo Prévio e o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que foram iniciados em 2006.
A EDP Produção tomou também a iniciativa de solicitar à então Direcção Geral de Geologia e
Energia (DGGE) um Pedido de Informação Prévia (PIP) para ligação à rede do AHFT. Na
sequência deste pedido, a DGGE emitiu, em 8 de Dezembro de 2005, o seu parecer positivo.
Entretanto, no decorrer do primeiro semestre de 2007, entrou em vigor o DecretoLei n.º 226A/2007, de 31 de Maio, sobre o regime da utilização dos recursos hídricos e
atribuição dos respectivos títulos, constantes na Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro (Lei da
Água). Com a nova legislação, as novas barragens a construir em Portugal passam a estar
sujeitas à realização de concursos para atribuição das licenças de utilização do Domínio
Hídrico, que podem ser de iniciativa pública ou, no caso de resultarem de pedidos
apresentados por particulares, de iniciativa privada, limitados às empresas que neles
manifestem interesse.
No caso do AHFT, a EDP Produção foi a primeira entidade a apresentar interesse na
concessão do domínio hídrico para o local de Foz Tua tendo, para isso, remetido à Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional - Norte o requerimento inicial e outra informação
exigida na legislação aplicável.
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Entretanto, foi apresentado e colocado à discussão pública o Programa Nacional de Barragens
de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) que contempla entre outros, o AHFT. A versão
final deste Programa foi mais tarde aprovada a 7 de Dezembro de 2007.
A implementação do PNBEPH viria mais tarde a dar origem a um concurso promovido pelo
INAG, o qual decorreu entre 15 de Fevereiro e 24 de Março de 2008.
Na sequência deste concurso, a adjudicação provisória da licença para o AHFT foi atribuída à
EDP Produção, sendo assim na qualidade de adjudicatária que apresenta o presente EIA para
o respectivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (Procedimento AIA).
O presente EIA, que efectivamente começou a ser desenvolvido em Maio de 2006 (e concluído
em Abril de 2008), num contexto diferente daquele que o Programa de Concurso viria a definir,
permitiu que se realizasse um trabalho com a equipa projectista da EDP Produção no sentido
de se estudarem várias opções estruturais, de modo a dar orientações de quais os critérios e
aspectos ambientais mais determinantes na configuração geral da solução de projecto
desenvolvida, e agora apresentada a nível de Estudo Prévio.
No que se refere a um dos critérios mais sensíveis do projecto, em termos dos seus efeitos
ambientais, a cota correspondente ao Nível de Pleno Armazenamento (cota de NPA) foram
analisadas, ao longo de todo o processo, várias soluções alternativas.
Assim, numa fase inicial, os estudos começaram por analisar a franja de cotas entre o NPA
(185) e (195), tendo a EDP Produção decidido posteriormente alargar o espectro de análise até
à faixa da cota de NPA (170).
Como resultado desses estudos viriam a ser, estabelecidas três (3) cotas de NPA,
respectivamente (195), (180) e (170), as quais servem de referência para os estudos técnicos e
ambientais contemplados no presente EIA e nele descritos como soluções alternativas de
projecto, a serem objecto de avaliação nos termos do procedimento de AIA, nele se incluindo a
respectiva fase de Consulta Pública.
Sem prejuízo e tendo por base as imposições constantes no Programa de Concurso, que
referiam as, cotas de NPA (200) e (160) como limites superior e inferior para a definição de
NPA alternativos para o AHFT, houve ainda necessidade de analisar aquelas duas cotas.
Para a cota de NPA (200) a análise/avaliação realizada foi essencialmente de âmbito sócioeconómico, tendo esta sido excluída de avaliações posteriores por se ter concluído que a
magnitude dos impactes associados era bastante elevada e que seria necessário um esforço
bastante acrescido ao nível das medidas minimizadoras e/ou compensatórias dos impactes
negativos.
A análise da cota de NPA (160) foi realizada por todas as especialidades, essencialmente, de
uma perspectiva comparativa com a cota (170), tendo-se concluído pela decisão de não
apresentação do NPA (160) como alternativa para o AHFT devido aos seguintes aspectos
fundamentais:
•

os impactes negativos do AHFT (sobretudo na componente biofísica) não são
significativamente reduzidos com a redução da cota de (170) para (160) verificandose apenas que, para os factores ecológicos, ocorre uma redução da sua magnitude,
numa lógica de proporcionalidade à área não alagada;
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•

em termos sócio-económicos fica comprometida, para a cota de NPA (160), a
utilidade do Aproveitamento como instrumento para potenciar o desenvolvimento
económico e social do Vale do Tua;

•

em termos de produção de energia o interesse do Aproveitamento decresce com a
redução de cota de NPA, devido à redução da queda e, como tal, a solução de NPA
(160) é a menos interessante de todas. Adicionalmente, com o NPA (160) reduz-se
consideravelmente o Volume de Exploração Normal, o que condiciona fortemente a
exploração do aproveitamento, nomeadamente no uso normal do ciclo de
turbinamento / bombagem. Para o NPA (160) a bombagem fica sujeita a restrições
de cariz técnico, que limitam o número de horas de bombagem diário, o que não
acontece em mais nenhuma das soluções analisadas.

Assim, tendo em conta a necessidade de ponderar os impactes positivos e negativos de cada
opção de NPA, em termos ambientais, socio-económicos e energéticos e uma vez que em
termos energéticos e socio-económicos se verificam perdas face à alternativa de NPA (170) - e
não há, por outro lado, elementos notáveis da Ecologia que justifiquem uma redução do NPA
(170) - optou-se por não considerar como alternativa o NPA (160).

7. Porque se realiza o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua?

A realização de um empreendimento como o AHFT justifica-se pelas seguintes razões
principais:
o

aumento progressivo do consumo de electricidade, em Portugal, como consequência do
desenvolvimento económico, mesmo considerando a implementação de medidas de
conservação e do uso eficiente da energia;

o

necessidade de garantia da segurança do abastecimento energético nacional e redução
da dependência energética do país face ao exterior;

o

necessidade de produção de “energia limpa” à qual não estão associadas emissões de
Gases com Efeito de Estufa (GEE) - Portugal tem como objectivo, no âmbito
comunitário, atingir uma meta de 45% na produção de electricidade, a partir de fontes
endógenas renováveis, até 2010.

As vantagens do projecto justificam-se pela capacidade de atingir os seguintes objectivos:

1

•

Aumento da capacidade de produção de electricidade com base em recursos
endógenos e renováveis: O AHFT permitirá produzir energia a partir de uma fonte
renovável (a água) aumentando a capacidade nacional de produção de electricidade a
partir dessa fonte. Para o NPA inferior, à cota (170), a energia produzida num ano,
corresponde, aproximadamente, aos consumos dos cinco concelhos abrangidos pelo
AHFT, durante esse período1, enquanto que para o NPA (195) corresponde aos
consumos de cerca de 84.000 habitantes, isto é, cerca de 1,3 vezes os consumos dos
habitantes dos concelhos abrangidos;

•

Aumento da capacidade instalada em aproveitamentos hidroeléctricos com
bombagem: O AHFT permite bombear a água (da albufeira da Régua para a nova
albufeira) em períodos de menor procura de energia na rede, utilizando energia eléctri-

Considerando o consumo médio nacional de energia eléctrica de 4175 kWh por habitante por ano (INE, 2004).
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ca produzida nos aproveitamentos eólicos, com uma contribuição crescente para a rede,
e que de outra forma seria desperdiçada;
•

Melhoria da fiabilidade e segurança de funcionamento do sistema eléctrico
português, com implicações nos níveis de garantia da segurança de
abastecimento: este efeito será tanto maior quanto maior for a potência instalada na
barragem. O AHFT permite adequar a energia eléctrica produzida e colocada na rede à
procura agregada de todos os consumidores, de forma mais eficiente, o que significa as
seguintes características:
o
o

o

•

•

Resposta rápida a subidas e descidas de carga, adaptando-se praticamente de
forma instantânea às diferentes situações da rede e de consumo;
Reserva operacional de energia com grande flexibilidade de operação que
permite o apoio em situações de pico de consumo ou de perda inesperada de
produção;
Atenuação do impacto da variabilidade da produção eólica aumentando ou
diminuindo rapidamente a potência disponível ou aumentando o consumo
através da bombagem no caso de excesso de produção eólica.

Redução das emissões de dióxido de carbono (CO2): O AHFT vai permitir reduzir as
emissões de dióxido de carbono por duas razões principais:
o

(1) directamente, porque a electricidade produzida tem origem hídrica e não
produz gases com efeito de estufa, que são traduzidos em CO2 (CO2
equivalente). Os valores de um ano equivalem às emissões de cerca de 48 300
veículos2, para o NPA 195 e às emissões de cerca de 38 000 veículos2, para o
NPA 170, num ano.

o

(2) indirectamente, porque permite integrar, de modo robusto, a energia das
eólicas no sistema eléctrico nacional (como referido). Nesse caso as emissões
evitadas num ano são equivalentes às emissões de cerca de 206 000 veículos2,
para o NPA 195 e de cerca de 163 000 veículos2, para o NPA 170.

Redução das importações de combustíveis fósseis: a energia “limpa” (a partir de
uma fonte renovável) que vai ser produzida na barragem irá substituir energia produzida
em centrais termoeléctricas que consomem combustíveis fosseis (como o gás natural)
que têm de ser importados.

Adicionalmente o AHFT tem as seguintes vantagens:
1. Contribui para reduzir os efeitos das secas porque regulariza os caudais e tem
capacidade de armazenamento de água na sua albufeira - equivalente aos consumos
dos habitantes dos concelhos de Alijó, Carrazeda de Ansiães, Mirandela, Murça e Vila
Flor durante 3 anos (NPA 170), 5 anos (NPA 180) e 8 anos (NPA 195)3;
2. Contribui para o combate a incêndios florestais porque facilita o acesso à água, com a
criação da albufeira.
3. Cria condições de navegabilidade para barcos turísticos de médio porte, permitindo a
criação de novos produtos turísticos, com elevado potencial de desenvolvimento.

2

Considerando um factor de emissão de 163 g CO2/km, correspondente às emissões médias dos veículos novos na UE-25
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2007:0061:FIN:PT:HTML), e um percurso de 15 000 km/ano.
3
Considerando como valor de referência que cada pessoa consome 150 litros de água potável por dia.
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8. Que efeitos (impactes) o Projecto poderá provocar no Ambiente?

O EIA permitiu concluir que o AHFT terá vários impactes sobre o ambiente, tanto negativos
como positivos, nos diversos aspectos analisados. Considera-se, na generalidade, que os
impactes da fase de exploração são mais importantes que os impactes na fase de construção
(até porque alguns destes são temporários).
Na fase de construção os impactes mais importantes terão lugar no local de construção da
barragem e de implantação das principais estruturas como estaleiros, pedreiras, escombreiras
etc., que irão ocupar uma área de cerca de 52 ha, sendo duradouros os relativos à barragem,
central e órgãos anexos.
Estas estruturas vão localizar-se no concelho de Alijó (freguesia de S. Mamede de Ribatua)
uma vez que é a margem do rio onde já existe mais ocupação humana e foram pensadas de
forma a provocar a menor perturbação possível, tanto durante a construção como após. Pode
referir-se, por exemplo, que os escombros resultantes da obra serão depositados num local
que será alagado, tal como a pedreira de suporte que se situará em área a alagar.
As principais ocupações do solo nas áreas da obra são o olival e alguma área com pinheiro
bravo e sobreiro. Existem, ainda, nessa área, alguns edifícios que foram identificados como
anexos agrícolas (não funcionam como habitações).

Figura 3 – Usos do Solos e infra-estruturas na fase de construção
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Quanto ao Clima os estudos realizados no âmbito do EIA, permitiram concluir que a albufeira
vai provocar:
•

ligeira diminuição da temperatura média do ar, em particular nos meses de PrimaveraVerão;

•

aumento da humidade do ar, mais significativo nas proximidades imediatas da albufeira;

•

aumento da ocorrência de nevoeiros e neblinas;

•

diminuição da ocorrência de geadas e diminuição da sua severidade.

No que diz respeito aos Recursos Geológicos e Hidrogeologia a análise realizada permitiu
concluir que o AHFT irá afectar as Caldas do Carlão de forma claramente negativa para o NPA
(195) e de forma positiva, ainda que pouco significativa, para os dois NPA mais baixos (ver
Quadro 2) e de forma positiva as Caldas de São Lourenço, porque irá aumentar o nível base da
água nas captações.
Quanto a outras captações de água subterrânea, concluiu-se que serão afectados: um poço no
lugar de Sobreira (freguesia de Candedo, concelho de Murça) e um poço em Barcel (freguesia
de Barcel, concelho de Mirandela). As afectações destas captações deverão variar consoante o
NPA que vier a ser seleccionado e podem ser consultadas no Quadro 2.
Quanto aos Solos na área da albufeira são todos delgados, pouco desenvolvidos, ácidos e
com teores baixos de matéria orgânica, ou seja, são pobres. A nova albufeira provocará um
impacte negativo sobre o solo porque este será inutilizado pelo alagamento. No entanto, estes
impactes são considerados pouco significativos porque o valor dos solos é baixo, a área
afectada não é considerada importante e os solos afectados estão na faixa do vale com
declives maiores. Para o NPA 195 os impactes são considerados mais elevados e diminuem
para os NPA mais baixos mas não de forma muito significativa.
Quanto ao Uso do Solo importa referir como um dos impactes mais importantes o resultante
da desmatação e desarborização da área abaixo do NPA, que será posteriormente alagada
pela albufeira. Esta acção do Projecto é muito importante para garantir uma melhor qualidade
da água na albufeira (evitando que a matéria vegetal entre em putrefacção e degrade a água).
As áreas a desmatar e a desarborizar são as seguintes em função do NPA:
•

NPA (170): 421 hectares;

•

NPA (180): 581 hectares;

•

NPA (195): 985 hectares.

Este impacte é considerado de magnitude moderada e reduzida [NPA (170)], a média [NPA
(195) e (180)]. Algumas das áreas afectadas pelas várias alternativas de NPA estão resumidas
no Quadro 2.
No caso da vinha considerou-se que a variação da área afectada entre diferentes NPA é
significativa especialmente na comparação do NPA (170) com os restantes NPA.
No caso das áreas agrícolas com culturas anuais, com o aumento do NPA aumenta
significativamente a proporção da área onde este uso se irá perder.
Trata-se de um uso que ocorre numa área onde o potencial de uso agrícola do solo é
classificado como marginal/baixo; no entanto, está restringido às áreas de vale com relevo mais
plano e como tal as variações de NPA são consideradas significativas.
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É de evidenciar que estas perdas de Uso do Solo iriam verificar-se mesmo no caso de não
haver desmatação e desarborização prévia da área a alagar, pela inundação dos terrenos que
suportam aqueles usos (que torna permanente aquela perda). Neste contexto, é adequada a
acção prévia de desmatação e desarborização para salvaguardar o melhor possível a
qualidade da água na albufeira, aspecto que é evidenciado por algumas medidas
minimizadoras propostas que vão ao encontro desta acção já prevista no âmbito do projecto.
Outro impacte importante quanto ao Uso do Solo é o alagamento das estruturas e edifícios que
estejam abaixo do NPA que vier a ser seleccionado. Foram identificadas como mais
importantes as edificações que se encontram no Quadro 2. Este impacte foi classificado como
pouco importante para o NPA (170) e mais significativo para os NPA (180) e (195) (devido às
estações da linha do Tua, Quinta da Brunheda e Caldas do Carlão).
Para além das edificações serão ainda afectados os apeadeiros e estações da linha ferroviária
do Tua em número variável com o NPA cujas afectações podem ser consultadas na pergunta
nº 9 – Quadro 3.
Um outro impacte relevante, no sentido positivo, está relacionado com o enchimento da
albufeira que irá criar a possibilidade de aparecimento de outros usos, por exemplo
relacionados com actividades turísticas e de lazer. Para além disso, o grande volume de água
armazenado poderá trazer benefícios para a agricultura, potenciar a produção de água para
consumo humano, para além da valia na produção e armazenamento de energia limpa e no
robustecimento do sistema electroprodutor nacional.
Finalmente, importa falar sobre os impactes nas infra-estruturas rodoviárias e ferroviárias. Os
impactes na rede viária são classificados como de baixa significância porque está previsto o
restabelecimento das comunicações no local ou na sua proximidade e irão afectar, entre outras
as seguintes vias: EM 582, EN 314, EN 15-4, EM 1093, EM1185, EM314. Estas afectações
dependem do NPA da albufeira e estão explicitadas no Quadro 2.
Quanto aos impactes sobre a linha ferroviária irão provocar a inviabilização da ligação
ferroviária entre Mirandela e Foz Tua e, como tal, são considerados de magnitude moderada e
significância média a elevada.
No que diz respeito aos Recursos Hídricos Superficiais, pode dizer-se que:
•

na fase de exploração, a existência de uma nova albufeira com capacidade de
armazenamento contribui para o aumento da reserva estratégica de água para a
produção de energia hidroeléctrica e para a autonomia e robustez do Sistema Eléctrico
Nacional, constituindo este aspecto um impacte positivo relevante;

•

verifica-se uma redução do volume útil de armazenamento de água quando se passa do
NPA (195) para os NPA menores o que significa que quanto maior for o NPA adoptado
mais positivo será o impacte gerado;

•

na albufeira a água corre de forma muito lenta quando comparada com um rio normal
(razão pela qual se chama meio lêntico), e será sujeita a alguma movimentação pela
actividade de turbinamento e bombagem, a alguma profundidade. Por esta razão a
água nestas condições terá uma maior concentração de algas e menor teor de oxigénio,
quando comparada com a água do rio (água corrente ou meio lótico). Esta situação não
será crítica em períodos húmidos e muito húmidos em que as afluências naturais (água
das chuvas e das escorrências que desaguam na albufeira) são maiores do que a água
bombeada da albufeira da Régua para a nova albufeira. Em períodos secos, predomina
a bombagem de água a partir da albufeira da Régua, a qual possui uma qualidade

Estudo de Impacte Ambiental do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua ● Resumo Não Técnico

13

inferior (sobretudo devido à poluição que traz o rio Douro à entrada de Portugal) que
influenciará decisivamente a qualidade da água da nova albufeira naqueles períodos,
com riscos de maior ocorrência de algas e redução do teor de oxigénio (chamados
fenómenos de eutrofização);
•

a renovação da água (ver Quadro 2) e da qualidade da água será superior para os NPA
mais baixos, dado o menor volume total da albufeira (volume de encaixe) relativamente
aos caudais afluentes, o que permitirá à albufeira de Foz Tua recuperar mais
rapidamente uma melhor qualidade da água para os NPA (170) e (180).

Quanto à Flora e Vegetação importa referir os impactes associados à desmatação e
desarborização que irão provocar a destruição física de flora e de comunidades de vegetação,
a par do enchimento da albufeira.
Os impactes mais significativos sobre a flora irão ocorrer sobre espécies com estatuto de
conservação típicas do leito de cheia do rio e das rochas perto do rio. Para as primeiras os
impactes são considerados como muito significativos e para as segundas são significativos.
Enquanto que para as espécies do leito de cheia do rio a redução do NPA não afecta a
importância dos impactes (porque estas encontram-se nas zonas mais baixas do vale), no caso
das espécies de vegetação das rochas o NPA (170) tem um impacte menos significativo.
A perturbação da vegetação ribeirinha deverá acontecer em todas as áreas onde haja
submersão:
•

estes impactes são mais significativos para o NPA (195), dada a extensão dos habitats
alagados;

•

as diferenças para o NPA (170) deverão ser mais importantes uma vez que serão
afectadas menores áreas dos afluentes do Tua, em especial o Tinhela que apresenta
uma galeria arbórea densa e bem estruturada.

Tendo em conta o anteriormente exposto, em particular para as espécies e vegetação típicas
do leito de cheia do rio e das rochas perto dele, considera-se que os impactes associados ao
NPA (195) deverão ter uma magnitude e significância superiores do que para os NPA
inferiores. Os impactes são classificados com magnitude média a elevada e significativos a
muito significativos para o NPA (195), e com magnitude média a elevada e significativos a
pouco significativos para o NPA (170), sendo o NPA (180) uma situação intermédia.
No que diz respeito à Fauna Terrestre os principais impactes esperados relacionam-se com a
desmatação, desarborização e limpeza das margens e com o alagamento e enchimento da
albufeira que irão provocar a perda dos habitats (de repouso, alimentação e reprodução) que
existem na área da albufeira para a generalidade dos grupos da fauna e a mortalidade de
animais de menor mobilidade.
Podem ser traçadas as seguintes considerações:
•

a galeria ribeirinha do Tua e uma parte dos rios e ribeiras que lhe estão associadas
foram considerados habitats relevantes para os grupos estudados;

•

as escarpas mais importantes para morcegos encontram-se no canhão do rio a jusante
de Brunheda e até ao paredão da barragem, embora a cotas potencialmente elevadas
relativamente às grandes flutuações de nível dos caudais naturais do rio Tua naquela
zona de canhão, entre períodos muito secos e muito húmidos. É de evidenciar que a
espécie de morcego com maior interesse conservacionista foi detectada apenas em
voo, num dos segmentos superiores (de montante) do rio Tua;

•

à cota superior, NPA (195), a perda de habitats e de escarpas é maximizada (ver
Quadro 2);
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•

as perdas de escarpas são significativamente menores para o NPA (170), apesar de se
perderem áreas de escarpa com maior potencial situadas a jusante;

•

a perda de habitats varia consoante o NPA (e em particular dos que se encontram no
leito de cheia) sendo esta variação mais importante na redução para o NPA (170), dado
que serão preservadas as galerias ribeirinhas do Tinhela;

•

a afectação de espécies características dos rios (por exemplo a toupeira-de-água) varia
em função do NPA como é acima referenciado para o Tinhela (linha de água mais
relevante para esta espécie);

•

os impactes associados ao efeito barreira deverão sentir-se em todos os NPA em
estudo, impedindo a fauna de maior mobilidade de atravessar o rio Tua, numa extensão
proporcional ao NPA e, como tal, de um modo diferenciado e mais reduzidos para os
menores NPA;

•

também para as aves, as espécies mais afectadas serão as ribeirinhas, e, em menor
grau as que vivem nas rochas.

No que diz respeito aos Ecossistemas Aquáticos foram considerados como mais importantes
os impactes associados ao enchimento e constituição/presença da albufeira (funcionando
como reserva de água). Os impactes referidos deverão ter consequências negativas
importantes sobre a fauna piscícola e a vegetação ribeirinha e respectivos habitats nas
comunidades aquáticas. Quanto à perturbação da fauna piscícola, pode referir-se que:
•

resulta da transformação de um rio numa albufeira de águas que se movem muito
lentamente e deverá ser mais importante para o NPA superior à cota (195);

•

para o NPA (180) serão preservados habitats fluviais e ribeirinhos que se encontram em
bom estado de conservação, no troço Barcel - Vilarinho das Azenhas, e verificar-se-á a
diminuição da perturbação piscícola sobre espécies como a verdemã;

•

as diferenças entre o NPA (180) e (170) são menos significativas, porque as áreas mais
sensíveis encontram-se a cotas superiores.

A área de intervenção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua integra três unidades de
Paisagem, nomeadamente o Douro Vinhateiro, junto à confluência do Tua com o rio Douro; o
Baixo Tua, troço de jusante do referido rio e a Terra Quente Transmontana, que é atravessada
pelo Tua na zona de montante da área em estudo.
Considera-se que a presença da barragem, em virtude da sua forma elegante, atenuará os
impactes previstos a nível visual, tornando-se mesmo num marco da engenharia.
No entanto, a barragem deverá significar um impacte negativo de elevada magnitude e
importância, nomeadamente no Douro Vinhateiro, pois é uma estrutura de grandes dimensões.
Importa ainda referir que, embora se considerem impactes negativos, as barragens não são
completamente estranhas à paisagem, nomeadamente no rio Douro existem diversas
barragens e respectivas albufeiras (de fio de água).
A avaliação de impactes permitiu concluir que:
•

o NPA (195) deverá ter impactes negativos mais importantes, pois vai alagar o corredor
ribeirinho do troço superior do Tua (unidade de paisagem Terra Quente Transmontana);

•

as diferenças entre as cotas de NPA inferiores e as restantes unidades de paisagem
não são significativas;
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•

qualquer cota de NPA irá alagar o fundo do vale do rio Tua considerado de elevado
valor ecológico e paisagístico e a linha ferroviária do Tua, uma via de comunicação que
oferece um excelente acesso à paisagem do Baixo Tua;

•

a presença da albufeira deverá introduzir aspectos positivos, relacionados com a
presença da água e o aparecimento de uma nova paisagem, estimulando o turismo com
base no plano de água, a pesca e os desportos náuticos. Estes impactes são também
considerados de elevada magnitude e significância.

No que diz respeito à Qualidade do Ar importa sublinhar como impacte mais relevante o
impacte positivo associado à exploração do AHFT para produção de energia limpa a partir de
uma fonte renovável, contribuindo, simultaneamente, para a contenção das emissões de gases
com efeito de estufa e partículas. Este impacte é considerado variável com o NPA tendo
magnitude média e significância elevada, para o NPA (195), a média, para o NPA (170).
Durante a fase de construção haverá sempre alguns impactes na qualidade do ar que poderão
ser minimizados (reduzidos) através da adopção de boas práticas, como a aspersão das áreas
mais susceptíveis ao vento e ao levantamento de partículas, ou a boa cobertura dos veículos
que transportam materiais que possam libertar partículas.
No que diz respeito ao Ambiente Sonoro/Ruído conclui-se que os principais impactes deverão
acontecer na fase de construção. Na realidade, na fase de exploração, dadas as características
específicas de funcionamento de uma barragem e a distância das povoações mais próximas (a
localidade de Fiolhal, que dista da margem esquerda da barragem aproximadamente 270
metros) não se perspectiva o aumento dos níveis sonoros existentes actualmente.
Quanto à fase de construção concluiu-se que não serão excedidos os limites legais em
nenhuma das habitações na envolvente da obra. No entanto, numa habitação da Quinta da
Ribeira, é esperado um incremento nos níveis de ruído, sendo este aumento classificado como
de magnitude e significância média.
Quanto ao Ordenamento do Território importa referir como impacte mais importante a
definição dos novos limites do Domínio Hídrico, resultante do enchimento e exploração da
albufeira e a interferência da albufeira com o modelo territorial regional e com elementos
territoriais estruturantes a nível concelhio, sendo estes considerados impactes negativos de
média magnitude.
No entanto, salienta-se que a albufeira poderá ter impactes positivos, uma vez que este
território passará a contar com um elemento de estruturação do território de importância
regional, tanto ao nível do turismo, como complemento do Douro Vinhateiro, mas também de
um eventual desenvolvimento da actividade agrícola. Este impacte positivo é considerado,
também, de média magnitude.
No que diz respeito à Sócio-Economia deverão ocorrer, nomeadamente para o NPA (195),
impactes muito negativos ao nível da agricultura e agro-indústria, com repercussões também
muito negativas ao nível do emprego e dos movimentos e estrutura da população.
Isto é explicado porque, em particular para o NPA (195) e num grau menor para o NPA (180),
serão alagadas áreas onde a actividade vitivinícola é responsável pela presença de uma
comunidade jovem (por exemplo, nas freguesias de Candedo, Pinhal do Norte e Pereiros) e
uma economia com alguma dinâmica no panorama geral do Vale. Adicionalmente, serão
alagados terrenos agrícolas e florestais pertencentes a pequenos proprietários, na sua maioria
idosos, com mais valor afectivo do que produtivo e comercial.
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Importa referir que os impactes muito negativos ao nível da economia local, em particular para
a agricultura e agro-indústria, emprego e movimentos e estrutura da população, poderão ser
consideravelmente mitigados optando-se pelo NPA (170). Este NPA permite salvaguardar a
Quinta da Brunheda e o respectivo apeadeiro, a par de áreas significativas de vinha e das
próprias Caldas do Carlão. Esta opção não permite, todavia, evitar o impacte negativo
significativo que resulta da submersão da linha-férrea do Tua, que pode ser considerado
património colectivo e referência central na identidade da cultura e das gentes do Vale do Tua.
Os impactes positivos do AHFT surgem à escala nacional, pois este contribui, como já foi
referido, de forma directa para a produção de energia limpa através de um recurso renovável e,
de forma indirecta, dado que está equipado com bombagem, por potenciar a utilização da
potência eólica instalada no País, ao mesmo tempo que presta um importante serviço para
aumentar a segurança de abastecimento energético em Portugal e para reduzir a emissão de
gases responsáveis pelas alterações climáticas.
Nesta perspectiva, as cotas de NPA mais elevadas, e particularmente a do NPA (195),
apresentam-se como mais favoráveis que as cotas mais baixas.
Quanto ao Património as três alternativas de NPA da albufeira submergem um número
significativo de ocorrências patrimoniais (arquitectónicas e etnológicas – ver Quadro 2), variável
em função do NPA, com destaque para a Linha do Tua em todo o percurso correspondente à
área alagada, mas que será definitivamente afectado na actual ligação à Linha do Douro. Este
é o impacte mais significativo detectado, sendo, obviamente mais desfavorável a alternativa de
NPA mais elevado.
No que diz respeito à paisagem cultural do Alto Douro Vinhateiro classificada pela UNESCO,
pode referir-se que será afectada apenas pela implantação da própria estrutura da barragem e
estruturas a jusante, sendo estas intrusões classificadas como marginais e pouco significativas.
Finalmente, importa referir que a análise comparativa entre os vários NPA em estudo
permitiu concluir pelos seguintes aspectos principais:
•

a construção e exploração do AHFT implicará sempre a ocorrência de impactes
negativos, de âmbito loco-regional, dominantemente na componente biofísica (tal como
acontece com todos os grandes projectos ou empreendimentos);

•

os impactes negativos apresentam valores superiores, em valor absoluto, aos valores
dos impactes positivos, nas componentes de análise alvo do EIA;

•

os impactes negativos são reduzidos, de forma significativa, pelo conjunto das medidas
minimizadoras e/ou compensatórias propostas;

•

de um modo geral, a magnitude dos impactes negativos diminui à medida que o NPA
diminui. De forma inversa, os impactes determinados como positivos aumentam com o
aumento do NPA;

•

qualquer das alternativas de NPA irá afectar a linha-férrea do Tua cortando a ligação
entre a linha do Douro e Mirandela;

•

a intrusão na área de paisagem cultural do Douro Vinhateiro, enquanto área classificada
pela UNESCO e componente patrimonial, é considerada marginal e de dimensão
reduzida quando comparada com a totalidade da área classificada. Contudo, em termos
paisagísticos, a área definida como Unidade de Paisagem do Alto Douro Vinhateiro é
mais ampla, pelo que sob este aspecto o impacte não resulta como marginal;
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•

a alternativa de NPA (170) apresenta-se como mais vantajosa que as restantes
alternativas de NPA, pelo menos no que se refere à minimização dos impactes
negativos.

No Quadro 2 estão sintetizados alguns dos indicadores resumo dos impactes e que facilitam a
comparação entre alternativas de NPA.
Quadro 2 – Síntese dos principais impactes do AHFT
Factores/Impactes

NPA (195)

NPA (180)

NPA (170)

Concelhos afectados

Alijó, Carrazeda de Ansiães, Murça, Vila Flor e Mirandela

Freguesias afectadas

Amieiro
Carlão
Santa Eugénia
São Mamede de Ribatua
Castanheiro
Pereiros
Pinhal do Norte
Pombal
Abreiro
Barcel
Navalho
Valverde
Candedo
Freixiel
Vilarinho das Azenhas
Vilas Boas

Amieiro
Carlão
São Mamede de Ribatua
Castanheiro
Pereiros
Pinhal do Norte
Pombal
Abreiro
Barcel
Navalho
Freixiel
Vilas Boas
Candedo

Amieiro
Carlão
São Mamede de Ribatua
Castanheiro
Pereiros
Pinhal do Norte
Pombal
Abreiro
Candedo
Freixiel

Caldas do Carlão

Impactes negativos muito
significativos:
- Submersão da Captação
do actual Plano de
Exploração
- Submersão de
emergências secundárias
(não aproveitadas)
- Submersão de anexos
de exploração (Balneário
Termal, Estalagem e
outro património
construído menos
relevante)

Impactes positivos pouco
significativos:
- Evolução favorável nos
níveis piezométricos e
possivelmente nos
caudais, apesar de serem
submersos/afectados os
anexos de exploração
(Balneário Termal,
Estalagem e outro
património construído
menos relevante), os
quais podem ser repostos
mais acima

Impactes positivos pouco
significativos:
- Evolução favorável nos
níveis piezométricos e
possivelmente nos
caudais

Caldas de São Lourenço

Não haverá impactes significativos nos recursos hidrominerais, prevendo-se uma
influência positiva nos níveis da captação existente

Poço em Sobreira, Murça

Submersão da estrutura
captante

Submersão da estrutura
captante

Influência positiva porque
há alimentação das águas
subterrâneas pela
albufeira

Poço em Barcel, Mirandela

Submersão da estrutura
captante

Influência positiva

Influência positiva porque
há alimentação das águas
subterrâneas pela
albufeira

Principais Usos afectados
Olival

171 ha

102 ha

74 ha

Vinha

80 ha

34 ha

12 ha
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Factores/Impactes

NPA (195)

NPA (180)

NPA (170)

0,08 ha

0 ha

0 ha

Área agrícola – cultura
anual

59 ha

13 ha

7 ha

Floresta de pinheiro
bravo e sobreiro

187 ha

140 ha

112 ha

Principais edificações
afectadas

- Quinta da Brunheda
- Quinta Azenha das Três
Rodas
- Caldas do Carlão e
respectivos anexos
- 2 edifícios em S.
Lourenço
- 1 edifício em Barcel
- cerca de 56 edifícios dos
quais 37 são edificações
dispersas

- Quinta da Brunheda
- Anexos Caldas do
Carlão
- 1 edifício em S.
Lourenço
- 36 edifícios dos quais 22
são edificações dispersas

- 13 edificações dispersas

Afectação de infraestruturas rodoviárias

Ponte da Ribª de Milhais
Perda de ligações
EM1185 e EM582
Ponte de Brunheda
(Pinhal do Norte) (EM314) e Ponte sobre o
rio Tinhela (EM582)
Aquedutos na Ribª do
Vale do Manhuscal e
Troço da estrada EM314
Pontão Ribª Vieiro
Ponte de Abreiro-Vieiro
(EN314)
Pontão da Ribª Orelhão

Ponte da Ribª de Milhais
Perda de ligações
EM1185 e EM582
Ponte sobre o rio Tinhela
(EM582)

Ponte da Ribª de Milhais
Perda de ligações
EM1185 e EM582
Ponte sobre o rio Tinhela
(EM582)

Afectação de infraestruturas ferroviárias
(ver também pergunta
n.º 9)

Linha ferroviária do Tua
alagada em cerca de
31 km e em 9 dos seus
apeadeiros

Linha ferroviária do Tua
alagada em cerca de
23 km e em 7 dos seus
apeadeiros

Linha ferroviária do Tua
alagada em cerca de
16 km e em 4 dos seus
apeadeiros

Área urbana

Taxa de Renovação da
Água (para ano médio)
Volume armazenado

5 vezes num ano
3

269,4 milhões de m

Variações de Nível da
Água na Albufeira
Total de área afectada de
ZPE’s e Rede Natura 2000

Afectação de Habitats da
Directiva Habitats

8 vezes num ano

12 vezes num ano

156,2 milhões de m3

106,1 milhões de m3

3m
Não abrange qualquer área protegida ou sítio da Lista Nacional de Sítios a integrar
na Rede Natura 2000
Não inclui, total ou parcialmente, qualquer Zonas de Protecção Especial (ZPE), Área
de Paisagem Protegida ou Parque Nacional ou Natural
697 ha

Número de Espécies de
Flora Protegidas

473 ha

367 ha

11

Área Total de Habitats
considerados de maior
Sensibilidade (1, 2 e 3)

641 ha

459,1 ha

356,7 ha

Áreas de escarpas
alagadas com interesse
para a Fauna

23,5 ha

21,4 ha

19,8 ha
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Factores/Impactes
Áreas de escarpas
alagadas com interesse
para a Avifauna
Áreas de Paisagem
afectadas

NPA (195)

NPA (180)

NPA (170)

92,0 ha

67,6 ha

53,9 ha

Unidade de Paisagem do
Douro Vinhateiro
Unidade de Paisagem do
Baixo Tua
Unidade de Paisagem
Terra Quente
Transmontana

Unidade de Paisagem do
Douro Vinhateiro
Unidade de Paisagem do
Baixo Tua
Unidade de Paisagem
Terra Quente
Transmontana

Unidade de Paisagem do
Douro Vinhateiro
Unidade de Paisagem do
Baixo Tua

O local de implantação da barragem situa-se sobre os limites da “área sensível” do
Alto Douro Vinhateiro – Paisagem Classificada pela UNESCO
Área de Reserva Agrícola
Nacional (RAN) afectada

77,10 ha

9,33 ha

3,41 ha

Área de Reserva
Ecológica Nacional (REN)
afectada

911,34 ha

536,45 ha

393,68 ha

Áreas Protegidas – Áreas
de protecção à Flora e
Fauna

342,58 ha

241,91 ha

190,60 ha

Albufeiras de Águas
Públicas Classificadas
Número de ocorrências
patrimoniais afectadas

Albufeira da Régua – PROZED (Plano Regional de Ordenamento do Território da
Zona Envolvente do Douro), nos concelhos de Alijó e Carrazeda de Ansiães
59

35

20

9. O que vai acontecer à Linha do Tua? Haverá transportes alternativos?
O desenvolvimento do AHFT implica a interrupção da Linha do Tua numa primeira fase, logo
após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental, no troço inicial, entre a estação do Tua e
o apeadeiro de Tralhariz (aproximadamente 4 Km), para a realização da campanha de
prospecção geológica-geotécnica na margem esquerda necessária para a elaboração do
Projecto. Esta interrupção neste troço, por questões de segurança, será definitiva e a EDP
Produção garantirá o início da medida de compensação de transportes de pessoas e bens
de/para a Estação do Tua.
Posteriormente, numa segunda fase, como consequência do enchimento da albufeira, a Linha
Ferroviária do Tua será alagada e logo interrompida numa maior extensão, que varia
consoante o NPA que vier a ser seleccionado. No Quadro 3 estão resumidas as extensões
aproximadas de Linha que serão alagadas e os respectivos apeadeiros.
Quadro 3 – Afectação da Linha Ferroviária do Tua pela albufeira do AHFT, para os vários NPA em análise

Apeadeiros afectados

NPA (195)

NPA (180)

NPA (170)

Tralhariz
Castanheiro
Santa Luzia
S. Lourenço
Tralhão
Brunheda
Codeçais
Abreiro

Tralhariz
Castanheiro
Santa Luzia
S. Lourenço
Tralhão
Brunheda
Codeçais

Tralhariz
Castanheiro
Santa Luzia
S. Lourenço
Tralhão
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Extensão de linha
alagada

NPA (195)
Ribeirinha

NPA (180)

NPA (170)

31,2 km

22,7 km

15,9 km

De forma a compensar o impacte da perda da mobilidade das populações locais pela
desactivação do serviço ferroviário está prevista, em substituição à Linha do Tua e de forma a
assegurar a manutenção dos serviços de transporte e a sua regularidade, uma solução
rodoviária, baseada em autocarros e complementada com viaturas de pequena dimensão para
servir localidades mais isoladas relativamente ao percurso principal e com procura de
passageiros muito baixa. Esta solução permitirá oferecer um bom nível de serviço para as
populações.
O serviço de transportes proposto deverá funcionar entre a estação ferroviária de Foz do Tua e
a última estação ferroviária não submersa que fique em serviço, onde se fará o transbordo para
a restante linha ferroviária do Tua que continuará em serviço, garantindo-se sempre a
coordenação dos dois meios de transporte. Esta solução permitirá muito facilmente estender
este transporte rodoviário até Mirandela, se tal vier a ser considerado de interesse.
Esta oferta de transporte rodoviário será igual à actual oferta disponibilizada pela linha-férrea (2
circulações por dia em cada sentido) e será concretizada por veículos com capacidade de 55
lugares, além das viaturas de transporte público de pequena dimensão anteriormente referidas.
No âmbito do projecto, está ainda previsto, a criação de um Núcleo Museológico e
Interpretativo da Memória do Vale do Tua que pretende compensar a perda do trecho da linha
do Tua que será alagado e as consequências que isso terá ao nível da identidade cultural das
populações locais, contribuindo, deste modo, para uma preservação e divulgação activa desta
cultura.
Foi proposto que este Núcleo Museológico seja instalado na localidade de Foz-Tua
(Castanheiro, Carrazeda de Ansiães) e que o troço terminal da Linha do Tua seja aproveitado
turisticamente, como caminho pedestre, para observação da barragem e visita ao Núcleo
Museológico.

10. Que medidas se prevêem para garantir um melhor enquadramento ambiental do
Projecto?

Para garantir um melhor enquadramento ambiental do Projecto foram previstas algumas
medidas que são de três tipos:
a) “medidas minimizadoras” que são medidas e acções que poderão contribuir para
reduzir/atenuar os efeitos negativos identificados;
b) “medidas compensatórias” que são medidas e acções equacionadas com o objectivo
de compensar os efeitos negativos mais importantes que persistem para além da
aplicação das medidas minimizadoras;
c) “programas de monitorização” que são um conjunto de programas de medições,
observações, e de estudos para analisar e avaliar os efeitos reais do Aproveitamento
Hidroeléctrico de Foz Tua, sempre que tal é recomendado em função dos resultados da
avaliação ou por requisito legal.
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Os programas de monitorização são desenvolvidos com base na caracterização de parâmetros
definidos, analisados em amostras recolhidas com uma frequência própria, em locais
identificados. Os resultados obtidos, devidamente registados e tratados, serão, depois,
avaliados pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Este acompanhamento enquadra-se
na “fase de pós-avaliação”, conforme está previsto na legislação ambiental aplicável, sendo
uma forma de garantir que o Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua estará bem
enquadrado em termos ambientais.
Para além destas medidas são também propostas medidas de potenciação dos impactes
positivos, isto é, medidas que permitirão aumentar os efeitos positivos do projecto.
Quanto às medidas de minimização propostas no âmbito das diversas especialidades
destacam-se as seguintes, por possuírem um carácter específico e/ou serem dirigidas aos
impactes mais significativos:
•

Implantação de uma rede automática permanente de detecção de sismos, caso nos
estudos posteriores do processo venha a verificar-se que é necessário;

•

Construção de um novo sistema de captação e de novas instalações, para as Caldas do
Carlão, em caso de opção pelo NPA (195);

•

Construção de um novo sistema de captação, para as captações de água em Sobreira
(para os NPA (195) e NPA (180)) e Barcel (para o NPA (195));

•

Reposição de infra-estruturas, através do restabelecimento das comunicações
afectadas pela albufeira, estando previsto pela EDP Produção o restabelecimento, para
o NPA (195), de 6 pontes e respectivos acessos para além de diversos caminhos
municipais, enquanto que para o NPA (170) serão restabelecidas 2 pontes e respectivos
acessos;

•

Desmatação e desarborização da área inundada – sendo esta uma medida já prevista
pela EDP Produção;

•

Encerramento do trecho da linha de caminho-de-ferro do Tua a jusante da barragem ou
contenção dos visitantes neste troço através de um projecto de aproveitamento turístico
dedicado, que impeça a sua circulação nos taludes vizinhos à linha, de modo a
preservar o trecho a jusante (previsto como medida compensatória);

•

Execução e beneficiação de acessos à futura albufeira, realizando cais e praias fluviais,
criando-se condições para a navegação na albufeira por embarcações não poluentes,
sem contudo colocar em causa as áreas com maior interesse conservacionista sob o
ponto de vista da Flora, Vegetação e Habitats, pelo que a pormenorização desta medida
será realizada em articulação com especialistas desta matéria em fase posterior de
desenvolvimento do projecto;

•

Criação de terraços de sedimentação artificiais nos afluentes do Tua identificados no
âmbito da especialidade das comunidades aquáticas;

•

Promoção da elaboração do Plano de Ordenamento de Albufeira de Águas Públicas
(POAAP), a cargo do Instituto da Água, que permitirá compatibilizar os usos da albufeira
e os usos do solo na envolvente, através da definição das áreas de protecção da fauna,
os novos usos, entre outros aspectos;

•

Elaboração de um Projecto de Integração Paisagística das infra-estruturas do AHFT;

•

Pagamento de indemnizações monetárias a pessoas e agentes económicos ao nível de
Habitação e realojamento, Agricultura e agro-indústria e Turismo (conforme descrito nas
medidas propostas ao nível da sócio-economia, no EIA);
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•

Execução do levantamento altimétrico de ocorrências patrimoniais, prospecção
sistemática e respectivo registo documental;

•

Em fases posteriores do processo (com base em estudos adicionais) deverá decidir-se
quais as ocorrências patrimoniais, na área de influência do Projecto, que necessitam de
monitorização do seu estado de conservação.

Para além das medidas referidas importa realçar as medidas relacionadas com as boas
práticas ambientais na obra, que se relacionam com os diversos aspectos analisados (como os
solos, o ar, a água, o ruído, a flora e vegetação, a fauna e habitats, a paisagem, etc.) e que
constam de um conjunto de medidas que estão perfeitamente identificadas (incluem-se num
conjunto de boas práticas consultável na Net, no “sítio” da Agência Portuguesa do Ambiente) e
cuja implementação é obrigatória em todas as grandes empreitadas, pelo que constarão do
respectivo Caderno de Encargos e terão de ser executadas pelos empreiteiros durante a fase
de construção. Também a EDP Produção tem estas medidas como obrigatórias nos seus
Cadernos de Encargos, no âmbito dos sistemas de gestão ambiental que tem implementado.
Como medidas compensatórias foram definidas medidas relacionadas com a criação de
reservas e redes naturais de espécies e/ou habitats considerados importantes e afectados de
forma mais significativa com o projecto.
Para além destas, foram propostas medidas relacionadas com a fauna, nomeadamente,
abrigos artificiais para morcegos, áreas de protecção para aves, promoção dos habitats da
verdemã (um peixe) nos troços superiores do Tua e um estudo para identificar medidas e
meios para a promoção da migração de espécies de peixes, nomeadamente em relação à
Barragem de Crestuma-Lever (primeiro obstáculo no fluxo migratório).
Por fim, importa referir medidas relacionadas com os impactes sócio-económicos e os novos
usos na albufeira, como o transporte fluvial de lazer na albufeira (de forma a potenciar o
turismo na região e a fruição da paisagem), um Programa para a Criação de Oportunidades de
auto-emprego (para apoiar a requalificação de pessoas e a criação de oportunidades de
investimento e emprego) e a implementação de um sistema de transporte rodoviário alternativo
à linha do Tua que ficará submersa, garantindo-se a circulação de pessoas e bens.
Foram também propostas medidas, ao nível da potenciação dos impactes positivos, que
consistem na construção das infra-estruturas turísticas e na requalificação das acessibilidades
à albufeira em locais definidos para o efeito. Constitui, ainda, uma medida de potenciação do
aproveitamento a utilização da albufeira como origem de água para produção de água para
consumo humano e para rega.
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11. De que forma o AHFT poderá beneficiar o desenvolvimento turístico da região e
o que é que é proposto pela EDP Produção a este nível?
O Aproveitamento Hidroeléctrico de Foz Tua (AHFT) foi estruturado e concebido para produzir
energia a partir de uma fonte renovável – hídrica – substituindo a sua produção a partir de
fontes fósseis como petróleo, carvão ou gás natural. Tal como já explicado na questão 7, o
AHFT visa, assim, contribuir para uma diminuição dos problemas relacionados com a
dependência energética de Portugal (associada a uma maior fiabilidade dos sistemas de
fornecimento de energia), a redução das emissões de CO2 nacionais (para as quais Portugal
tem objectivos estabelecidos internacionalmente) e das importações de combustíveis fósseis,
entre outros.
Por estas razões o AHFT reveste-se de particular importância para Portugal no panorama
internacional e nacional. Isso é confirmado com a sua inclusão no Programa Nacional de
Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) no qual este é incluído como um dos
Aproveitamento Hidroeléctricos necessários para o cumprimento dos objectivos de produção de
energia a partir de fontes renováveis definidos para o país.
A construção e exploração de um projecto desta dimensão provoca, tal como em todos os
grandes projectos infraestruturantes, impactes ambientais negativos e positivos.
Um dos efeitos negativos mais controversos é a afectação da linha de caminho-de-ferro do
Tua. Esta afectação deverá ocorrer sempre, qualquer que seja a opção de NPA seleccionada
no decorrer do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, mas em menor ou maior
extensão, de acordo com essa selecção. Desta forma, a linha de caminho-de-ferro irá funcionar
apenas na sua extensão não alagada, desde o término da albufeira até Mirandela, sendo que o
a EDP Produção irá assegurar a manutenção de serviços de transporte com a mesma
regularidade que os serviços actualmente disponibilizados pelo comboio, como forma de
compensar a perda de mobilidade das populações.
Ainda no que diz respeito à linha de caminho-de-ferro do Tua importa referir que, com a
construção do AHFT, a EDP Produção garantirá a criação de um Núcleo Museológico que
permitirá o registo histórico da Linha e funcionará como um atractivo ao turismo.
Os impactes ambientais positivos poderão implicar benefícios nacionais (como os já referidos)
e para a região do Tua e poderão resultar não só dos impactes do projecto como das medidas
propostas. Desses benefícios destacam-se os seguidamente apresentados.
1. Criação de infra-estruturas turísticas na albufeira e Plano de Desenvolvimento
Turístico
A albufeira terá condições de navegabilidade por embarcações não poluentes, o que em
conjunto com os acessos (a beneficiar e a criar) e os cais (entre 4 e 6 consoante o NPA) e
praias fluviais deverão permitir o aproveitamento da albufeira (pela populações locais e outras)
de uma forma que não irá pôr em causa as áreas de maior interesse conservacionista do ponto
de ponto de vista da Flora, Vegetação e Habitats, nem da Fauna, com particular relevo para as
aves.
Assim, para a efectiva e plena exploração e aproveitamento turístico da albufeira, a EDP
Produção garantirá a construção de diversos cais:
•

Junto à barragem

•

No limite montante da albufeira
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•

Em espaços intermédios, 2 cais no caso do NPA 170 e 4 cais no caso do NPA 180 e
195.

Para além da construção dos cais, esta medida contempla propostas como a criação de
espaços para a pesca desportiva e para actividades náuticas de recreio e lazer associadas à
utilização das praias fluviais e parques de lazer na área envolvente da barragem, dotados de
acessos directos à barragem e estacionamento para autocarros. No entanto, a sua localização
final deverá ser estudada com maior pormenor em articulação com especialistas de ecologia e
as autoridades locais, na fase posterior de desenvolvimento de projecto, de modo a garantir os
objectivos de desenvolvimento turístico ambientalmente enquadrado.
Por outro lado, a localização exacta dos cais acima referidos terá igualmente de ser estudada
em pormenor na fase do RECAPE, havendo a garantia da EDP Produção de o fazer
envolvendo as autarquias e outras entidades relevantes por forma a potenciar o valor das
mesmas para o desenvolvimento turístico da região e o adequado enquadramento ambiental.
As medidas acima referidas, serão também enquadradas no Programa de Desenvolvimento
Turístico de base territorial cujo arranque se dará de imediato à decisão de construção do
empreendimento. Este programa, a desenvolver para toda a região do Vale do Tua, dará
particular atenção à articulação da possibilidade de navegabilidade na albufeira com o
desenvolvimento turístico nas suas diversas componentes, nomeadamente em espaço rural,
termal e balnear e turismo activo da natureza.
Importa ainda referir que, no sentido de melhor compreender as necessidades locais ao nível
do turismo e sua integração com planos a nível regional e nacional, a EDP Produção tem
realizado diversos contactos, destacando-se o realizado com o Instituto de Turismo de Portugal
visando a sua futura participação na definição deste Programa de Desenvolvimento Turístico.
2. Requalificação das acessibilidades na envolvente
A este nível propõem-se vias do tipo Estrada Municipal (EM), incluindo-se beneficiação de
estradas existentes e novas vias que permitam reforçar a mobilidade entre as aldeias
ribeirinhas e entre estas e a envolvente externa, cujo desenho final deverá ser desenvolvido em
articulação com as autarquias locais numa perspectiva intermunicipal, e com a E.P., S.A., onde
o futuro IC5 será uma via estruturante.
Esta é considerada uma medida essencial para o aproveitamento turístico da albufeira.
3. Programa para a Criação de Oportunidades de Auto-Emprego
No sentido de lidar com os problemas sobre o emprego e a estrutura da população local o
programa terá por objectivo central apoiar a requalificação de pessoas e a criação de
oportunidades de investimento e emprego ancorados na área de influência directa do AHFT.
Neste tipo de programa poderão estar envolvidos uma série de instrumentos, com destaque
para a formação, consultadoria e micro-crédito. A estrutura deverá envolver a EDP Produção,
Autarquias, Instituto de Emprego, Associações empresariais, instituições de Ensino Superior,
centros de investigação e associações de desenvolvimento local.
Para além destas medidas propostas para a compensação dos impactes negativos e
potenciação de impactes positivos, importa referir as medidas de minimização que visam
assegurar a continuidade e funcionamento de determinadas infra-estruturas na região do Tua
ou minimizar os efeitos do aproveitamento sobre a população, entre as já referidas na questão
10 deste Resumo Não Técnico:
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1. Construção de um novo sistema de captação e de novas instalações, para as Caldas do
Carlão, em caso de opção pelo NPA (195);
2. Construção de um novo sistema de captação, para as captações de água em Sobreira
(para os NPA (195) e NPA (180)) e Barcel (para o NPA (195));
3. Elaboração de um Projecto de Integração Paisagística das infra-estruturas do AHFT;
4. Pagamento de indemnizações monetárias a pessoas e agentes económicos ao nível de
Habitação e realojamento, Agricultura e agro-indústria e Turismo (conforme descrito nas
medidas propostas ao nível da sócio-economia, no EIA).
É também importante referir que o AHFT não inviabiliza a renovação das Termas de S.
Lourenço, seja qual for o NPA seleccionado.
De facto, a recuperação e reconstrução das Termas de S. Lourenço é há muito reivindicada
pelas populações da região e em particular do concelho de Carrazeda de Ansiães.
Aquando da realização do EIA, estava em conclusão, promovido pela C.M. de Carrazeda de
Ansiães, um Plano de Pormenor para as Termas de S. Lourenço.
Esse Plano estava a ser desenvolvido no pressuposto da não existência da albufeira do AHFT
e previa a construção de infra-estruturas em zonas que ficariam alagadas pela albufeira
qualquer que fosse o NPA seleccionado.
Entretanto, a EDP Produção acordou com a C.M. de Carrazeda de Ansiães a revisão do Plano
de Pormenor considerando já a existência da Albufeira do AHFT, Plano esse que entretanto foi
já concluído ao nível de Ante-Projecto, estando já na posse da C.M. de Carrazeda de Ansiães
na sua qualidade de interessada na requalificação das Termas de S. Lourenço.
Prevê-se assim a potenciação dos valores do edificado e da paisagem natural do local com a
necessária qualidade arquitectónica e sanitária, que o actual balneário não oferece. O Plano de
Pormenor contempla a manutenção dos furos existentes e desenvolve um novo edifício de
termas. Para além desse edifício estão previstos um equipamento hoteleiro com área máxima
de 10.000 m2, novos loteamentos residenciais que, por falta de rentabilidade, não estavam
previstos no Plano de Pormenor inicial sem albufeira e que agora permitirão a fixação de novos
habitantes em novas tipologias e morfologias arquitectónicas e um parque fluvial virado para a
albufeira com área de 500 m2 e destinado a equipamentos de apoio, recreio e lazer, e
promovendo actividades de restauração, pesca e outros desportos náuticos).
Uma explicação mais aprofundada dos desenvolvimentos realizados ao nível deste Plano de
Pormenor encontra-se no Anexo I do Aditamento ao EIA do AHFT.
Desta forma, pode assim dizer-se que a construção e exploração do AHFT, ainda que
provocando diversos impactes ambientais negativos poderá também significar para as
populações locais a revitalização de uma região, envelhecida e com diminuição da população,
cujas principais actividades são, ainda, dominantemente agrícolas. Este aproveitamento poderá
vir a ser uma oportunidade tendo em conta as infra-estruturas e projectos que poderá
proporcionar e que poderão vir a potenciar um novo tipo de Turismo na Região (Núcleo
Museológico, Termas, Albufeira e Praias), a fixação de outras faixas etárias - através de novos
loteamentos residenciais previstos no Plano de Pormenor de São Lourenço e pela criação de
novos postos de trabalho/emprego em actividades não relacionadas com a agricultura,
nomeadamente na nova unidade hoteleira e nas Termas renovadas de São Lourenço (Plano
de Pormenor), Núcleo Museológico, Actividades associadas às praias fluviais e ancoradouros.
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No entanto, estas vantagens não significarão: i) a perda de mobilidade, já que esta é uma
condição do seu sucesso, razão pela qual é especialmente importante a substituição dos
serviços do caminho-de-ferro, ou ii) a perda das Caldas do Carlão e das captações de água em
Sobreira e Barcel (que serão reconstruídas, caso sejam afectadas).
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