MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Designação do Projecto:
Tipologia de Projecto:
Localização:
Proponente:
Entidade licenciadora:
Autoridade de AIA:

Identificação
Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e
Daivões
Fase em que se encontra
Anexo I, n.º 15
Anteprojecto
o Projecto:
Distrito de Vila Real (concelhos de Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Boticas e
Chaves) e distrito de Braga (concelho de Cabeceiras de Basto)
Iberdrola Generatión, SAU
Instituto da Água, I.P. (INAG)
Data: 21 de Junho de 2010
Agência Portuguesa do Ambiente

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) Favorável Condicionada à Alternativa 12
(AH de Gouvães à cota de NPA 885; AH do Alto Tâmega à cota de NPA 315; AH
de Daivões à cota de NPA 228; não construção do AH de Padroselos e das
derivações Alvadia e Viduedo)

Decisão:

1. Caso venha a recorrer-se à utilização de pedreiras que não se encontrem em
exploração devidamente licenciada, deverão ser apresentados, em sede de
licenciamento, os respectivos projectos e processos de licenciamento.
2. Não utilizar pedreiras, escombreiras ou estaleiros, que se situem a menos de 2 km
dos centros de actividade de alcateias de lobo.
3. Face à proximidade da falha activa de Penacova-Régua-Verin, potencialmente
geradora de sismos de magnitude elevada, a estrutura dos Aproveitamentos
Hidroeléctricos deverá ser dimensionada de modo a acautelar a ocorrência de
sismos de elevado grau nas proximidades. Assim, o Projecto de Execução deverá
prever a adopção das medidas de âmbito geotécnico que se venham a considerar
necessárias, devendo ser adoptadas, quer ao nível de projecto, quer dos processos
construtivos as soluções adequadas à acção quer da sismicidade natural (risco
sísmico), quer dos fenómenos de sismicidade induzida pelo enchimento das
albufeiras.
Condicionantes:

Deverá ainda ser prevista, caso se verifique necessário (situação a avaliar no
âmbito da elaboração do Projecto de Execução), a instalação de um sistema de
monitorização da microssismicidade, de forma a permitir a observação sismológica
desde o início da construção, durante o primeiro enchimento e durante a
exploração do empreendimento.
4. Assegurar a alteração do projecto da Barragem do Cabouço e dos sistemas de
distribuição e tratamento de água afectados pela albufeira de Gouvães, devendo os
custos inerentes ser suportados financeiramente pelo proponente do projecto em
apreço.
5. Garantir o cumprimento e a implementação do regime de caudais ecológicos e o
regime de caudais reservados das infra-estruturas hidráulicas afectadas pelo
Projecto.
6. Estabelecer um Protocolo de Colaboração com a Agência de Desenvolvimento
Regional, preconizada na DIA do projecto do “Aproveitamento Hidroeléctrico de
Fridão” (elemento n.º 12 a apresentar em RECAPE da mencionada DIA) e que
deverá ser alargada aos municípios abrangidos pelo projecto em apreço, ou suas
associações, e outros agentes locais, com o objectivo de promover o

Rua de O Século, 51 1200-433 Lisboa

Telefones: 21 323 25 00 Fax: 21 323 16 58

1

MINISTÉRIO DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente
desenvolvimento económico, social e cultural da bacia do Tâmega e desenvolver
projectos integrados destinados a repor e potenciar as principais dimensões
impactadas pelo projecto, designadamente: a mobilidade/acessibilidade, o
desalojamento/realojamento, a desestruturação de modos de vida, a perda de solo
agrícola, e o abandono pelos residentes das zonas afectadas, a perda de
referências culturais e de espaços de lazer.
O Protocolo deverá dar suporte a um Plano de Acção, a apresentar no RECAPE
(elemento n.º 3 do factor Sócio-economia), que definirá o calendário de execução
dos respectivos projectos e o financiamento dos respectivos projectos.
7. Obter o reconhecimento, por despacho conjunto da Ministra do Ambiente e do
Ordenamento do Território e do Ministro da Economia, da Inovação e do
Desenvolvimento, da ausência de soluções alternativas e da sua necessidade por
razões imperativas de reconhecido interesse público, ao abrigo do disposto no art.
10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro.
8. Verificação do enquadramento do projecto nos instrumentos de gestão territorial
aplicáveis, cuja disciplina neles contida deverá permitir a prática de usos
decorrentes dos Aproveitamentos Hidroeléctricos.
9. Garantir o restabelecimento das estradas, acessos e caminhos existentes,
incluindo pontes e outras infraestruturas, afectados pelo Projecto, devendo os
restabelecimentos ser concertados com as entidades gestoras e/ou proprietários,
bem como ser apresentados os respectivos projectos em sede de RECAPE.
10. Compatibilização do projecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Alto Tâmega,
Daivões e de Gouvães com as infra-estruturas e projectos da Rede Nacional de
Transporte (RNT) de energia eléctrica.
11. As Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT) de ligação à Rede Nacional de Transporte
de Energia (RNT) devem:
a) Evitar o atravessamento de qualquer área nuclear de conservação da
natureza e da biodiversidade integrada no Sistema Nacional de Áreas
Classificadas, nomeadamente o Sítio de Importância Comunitária (SIC) AlvãoMarão.
b) Integrar e aplicar, relativamente à Avifauna, os critérios e as condicionantes
(incluindo tipologias, sinalizações ou exclusões) identificadas no “Manual de
Apoio à Análise de Projectos Relativos à Instalação de Linhas Aéreas de
Distribuição e Transporte de Energia Eléctrica”, produzido pelo Instituto de
Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), devendo ser utilizada e
actualizada, no âmbito do EIA, a informação georrefenciada que dele faz parte
integrante. Neste contexto, deverá ser privilegiado o não atravessamento,
pelas LMAT, de qualquer área de elevada sensibilidade para a Avifauna;
alternativamente, nestas situações, poderá ser equacionado o enterramento
da linha.
c) Preservar, na área de estudo, ocorrências significativas de espécies
protegidas da fauna e da flora e seus habitats, habitats naturais (quando
inseridos em Áreas Classificadas), assim como as espécies (e formações
vegetais associadas) sem estatuto de protecção mas identificadas como
raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção
(espécies RELAPE). As áreas mais significativas ocupadas por estas
espécies e habitats ou comunidades não deverão ser abrangidas pelo
corredor da linha nem pela faixa de servidão respectiva e/ou faixa de gestão
de combustível definidas no âmbito da legislação vigente (Decreto-Lei n.º
17/2009, de 14 de Janeiro) relativa à defesa da floresta contra incêndios. Para
algumas tipologias de habitats/comunidades (designadamente formações
vegetais rupícolas), e desde que salvaguardada a sua não afectação pelas
intervenções de manutenção/desmatação perspectivadas, poderá ser
suficiente proceder a ajustamentos na localização dos apoios da linha.
d) Adopção do traçado que melhor minimize a potencial afectação dos núcleos
populacionais de lobo (Canis lupus) ocorrentes na região.
e) Adopção do traçado que melhor minimize a afectação de abrigos de
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quirópteros ocorrentes na área de estudo, a avaliar no EIA.
12. A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros
pareceres, autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor,
como sejam as entidades com competências específicas nas áreas sujeitas a
condicionantes e servidões e cujos pareceres deverão ser apresentados em
RECAPE.
13. Cumprimento integral das medidas de minimização, de potenciação e de
compensação dos impactes, constantes na presente DIA, bem como das medidas
adicionais que vierem a ser definidas e aprovadas, previamente à apresentação do
RECAPE, em sede de RECAPE, ou posteriormente decorrentes dos estudos
complementares a desenvolver.
14. Assegurar o acompanhamento ambiental da fase de obra por uma comissão
constituída pelos organismos com competência nas matérias relevantes (incluindo
a entidade licenciadora), à qual deverá ser permitido o livre acesso a todo o tempo
à área de implantação do projecto, bem como deverá ser disponibilizada toda a
documentação que a comissão solicite, no âmbito do seu funcionamento, para um
adequado acompanhamento da evolução da fase de construção. A actividade
desta comissão deverá manter-se para além do termo da fase de construção,
designadamente no âmbito do acompanhamento da implementação e avaliação da
eficácia das medidas de minimização e de compensação preconizadas.
PREVIAMENTE À APRESENTAÇÃO DO RECAPE
I) Recursos hídricos superficiais
1. Apresentação da aplicação do Modelo CE-QUAL-W2 ao Sistema Electroprodutor
do Tâmega, compreendendo informação detalhada sobre a representação
conceptual dos sistema a modelar, os dados utilizados, as condições consideradas
e informação relativa à definição e implementação de cenários de simulação das
massas de água e sedimentos, a definir e validar pelo INAG e pela ARH do Norte.
As conclusões do Estudo são determinantes para a definição de eventuais medidas
de minimização a integrar no Projecto, nomeadamente necessidade de dispositivos
de arejamento, mecanismos relativos a processos de destratificação,
condicionamento de sedimentos, bem como aferir a definição dos locais de
amostragem e periodicidade do programa de monitorização.
2. Programa de Monitorização preliminar dos Recursos Hídricos Superficiais com
identificação dos locais de amostragem, tomando em consideração o disposto na
presente DIA.
II) Património
Elementos a apresentar:

1. Apresentar para aprovação à tutela do património cultural (IGESPAR / DRC Norte),
a constituição nominal da equipa responsável pela concretização das medidas de
minimização do factor património cultural. Essa equipa deve integrar os
profissionais necessários ao cumprimento dos objectivos, nomeadamente
historiadores e arqueólogos com experiência de investigação adequada, sob a
chefia e responsabilidade científica de uma única pessoa. Esta equipa deve
trabalhar sob a responsabilidade directa do proponente.
2. Apresentar para aprovação, à tutela do património cultural (IGESPAR / DRC Norte),
os projectos de desmonte e relocalização de:
a)

Ponte de Arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (ocorrência 23);

b)

Capela de Santa Bárbara (ocorrência 32);

c)

Ponte de Arame em Veral (ocorrência 46);

d)

Ponte sobre o rio Oura (ocorrência 69);

e)

Casa e Capela de Ribeira de Baixo (ocorrência 115), espigueiro e armazém
agrícola implantados a Este da ocorrência 115 (não identificados na
documentação que integra o EIA);

f)

Pontão de Viela (ocorrência 116).
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Apresentar, para aprovação pela tutela do património cultural (IGESPAR / DRC
Norte), os projectos de integração paisagística para a Capela de Nossa Senhora da
Guia e Fonte de Santo António (ocorrências 19 e 21) e para a Capela de Granja
Velha (ocorrência 20)..
3. Todos os trabalhos arqueológicos a realizar deverão ser autorizados pelo
IGESPAR IP e os respectivos relatórios entregues para avaliação, para que após a
sua aprovação sejam incluídos no RECAPE.
III) Sistemas Ecológicos
1. De forma a que possam ser iniciados o mais cedo possível, deverão ser entregues,
previamente ao RECAPE, os Planos de Monitorização dos Sistemas Ecológicos, a
aprovar pelo ICNB.
Os Planos de monitorização deverão ter como objectivo aferir os impactes
decorrentes da implantação do projecto sobre o conjunto de valores naturais
existentes e determinar a eficácia das medidas de minimização e de compensação.
Nesse sentido, devem definir-se os Planos de Monitorização, de acordo com as
seguintes premissas:
a)

contemplar os valores naturais (espécies/populações da flora e fauna,
comunidades e habitats naturais) relevantes afectados, com especial
destaque para os protegidos e/ou ameaçados;

b)

contemplar toda a área afectada directa ou indirectamente pelo projecto,
incluindo o rio Tâmega entre a albufeira de Fridão e Chaves e os seus
afluentes, assim como a bacia do rio Louredo, e a área envolvente a estas
bacias;

c)

incluir áreas/troços de rio/cursos de água, não afectadas pelo projecto e que
possam servir de controlo das alterações verificadas nos valores naturais
afectados pelo projecto;

d)

assegurar um ciclo anual de amostragem antes do início da fase de
enchimento, por forma a constituir a situação de referência;

e)

assegurar a monitorização das medidas de minimização dos sistemas
ecológicos já identificadas ou a identificar no âmbito dos estudos solicitados;

f)

assegurar a monitorização das medidas de compensação dos sistemas
ecológicos já identificadas ou a identificar no âmbito dos estudos solicitados;

g)

aplicar os Planos de Monitorização ao período pré-construção, construção e
exploração e mantê-los até à obtenção de estabilidade nos dados obtidos,
através de adequado tratamento estatístico, ou num mínimo até 3 anos após
o enchimento integral dos Aproveitamentos Hidroeléctricos;

h)

integrar estes Planos com outros já existentes na zona, como sejam os
decorrentes da implementação do Aproveitamento Hidroeléctrico do Fridão,
A7, A24, Parques Eólicos ou outros, de forma a que os mesmos sejam
complementares e não concorrentes, e que contribuam para a minimização
dos impactos sobre os valores naturais.

Assim, sem prejuízo de outros Planos que venham a ser estabelecidos no âmbito
dos estudos, das medidas de minimização e de compensação constantes da
presente DIA, devem ser definidos desde já os seguintes Planos de Monitorização:
i. plano de monitorização da situação das alcateias de lobo localizadas na área
do núcleo Alvão-Padrela e na área da margem direita do rio Tâmega, desde o
rio Tâmega até aos centros de actividade das alcateias Nariz do Mundo,
Barroso e Leiranco, incluindo estas alcateias;
ii. plano(s) de monitorização da exclusão de fauna (mamíferos, aves, répteis e
anfíbios);
iii. plano de monitorização de peixes;
iv. plano de monitorização dos mexilhões-de-rio;
v. plano de monitorização dos habitats e flora.
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NO RECAPE
I) Geral
1. Parecer da Redes Energéticas Nacionais (REN) sobre o Projecto de Execução dos
Aproveitamentos Hidroeléctricos em causa, relativamente à análise de
interferências, e demonstração da compatibilização do projecto Projecto de
Execução dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Alto Tâmega, Daivões e de
Gouvães com as infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte (RNT) de
energia eléctrica.
2. Parecer da Rede Ferroviária Nacional - REFER e demonstração da sua integração
no Projecto de Execução, no que respeita à preservação da Linha do Corgo, de
modo a garantir a integridade e continuidade da linha em causa, no âmbito da sua
interligação com o Domínio Público Ferroviário.
3. Parecer das seguintes entidades e demonstração da sua integração no Projecto de
Execução: Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional; ANA - Aeroportos de
Portugal; Ministério da Defesa Nacional; ANACOM – Autoridade Nacional de
Comunicações; IGP – Instituto Geográfico Português, EP - Estradas de Portugal.
No que respeita ao parecer da Estradas de Portugal, deve designadamente ser
demonstrada a aprovação desta entidade quanto ao Projecto de Execução relativo
à substituição da ponte existente sobre o rio Tâmega (decorrente da interferência
com a EN311, junto ao IP3/A24). Este projecto deverá, ainda, prever a actuação
quanto à ponte existente, e as medidas cautelares necessárias.
4. Parecer da Câmara Municipal territorialmente competente sobre a interferência da
albufeira de Daivões com a EN312, e demonstração da sua integração no Projecto
de Execução.
5. Parecer da Autoridade Florestal Nacional (AFN) sobre o Projecto de Execução, no
que se refere ao corte ou arranque de exemplares de sobreiros, e demonstração da
sua integração no Projecto de Execução.
6. Dado o elevado número de áreas destinadas a estaleiros e escombreiras,
apresentar um estudo de racionalização do seu número e dimensão, tendo em
conta as soluções construtivas a adoptar, demonstrando a minimização de
impactes sócio-económicos e ambientais, designadamente em termos de áreas de
Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN) afectadas.
Este estudo deve atender a que os estaleiros devem ser preferencialmente
instalados em áreas já intervencionadas não recuperadas e áreas inundáveis,
particularmente no caso de Gouvães, onde a topografia é mais favorável e a
sensibilidade ambiental é maior, evitando a afectar designadamente áreas
agrícolas, habitações, áreas com interesse para a conservação, REN e RAN,
devendo ser identificados os respectivos impactes e definidas as medidas de
minimização adequadas.
7. Plano de Desmatação das Albufeiras, para cada componente do Projecto, que
estabeleça as acções a desenvolver, as áreas a afectar e as medidas de
minimização associadas, devendo ter em consideração:
a)

o cronograma de enchimento da albufeira, devendo a desmatação ser
efectuada de forma faseada, de jusante para montante da barragem, e sempre
que possível efectuado das cotas mais baixas para as mais elevadas;

b)

a desmatação e corte de vegetação arbórea deve ocorrer fora do período de
reprodução das aves (15 de Março a 30 de Junho). Em locais que venham a
ser considerados de maior sensibilidade para a fauna (designadamente, lobo,
avifauna rupícola, rapinas florestais), deverão ser adoptadas medidas
cautelares adicionais;

c)

as áreas a desmatar na íntegra devem corresponder às áreas delimitadas pela
curva relativa à cota do NPA. devendo ser equacionadas e identificadas as
situações em que possa ser considerada a não desmatação a cotas inferiores,
nomeadamente nas linhas de água afluentes;

d)

o material referente a espécies alóctones deve ser tratado de forma a não
servir como contaminante de outros locais, quer durante o seu transporte
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(nomeadamente, libertação de sementes), quer no seu aproveitamento para
outros fins (nomeadamente, aproveitamento de estacas)
II) Geologia
1. Estudo que avalie o potencial interesse mineiro da área de intervenção do Projecto.
Caso se verifique a existência de um potencial interesse mineiro, deverão ser
realizados estudos geológicos de pormenor nas potenciais afectações, com vista a
identificar os filões aplopegmatíticos ricos em recursos litiníferos e susceptíveis de
aproveitamento antes da sua inviabilização.
2. Estudo, devidamente aprovado pela Direcção Geral de Energia e Geologia
(DGEG), que avalie eventuais afectações sobre áreas com potencial geológico e
defina medidas de minimização/compensação, caso se verifique necessário.
III) Recursos hídricos
1. Estudo detalhado, a aprovar pelo INAG, relativo ao regime de exploração,
nomeadamente com a apresentação dos valores mínimos e máximos de
exploração, as velocidades de variação dos níveis dos planos de água,
considerando os usos existentes e previstos e integrando os respectivos caudais
ecológicos e reservados.
2. Apresentação de estudos de simulação da exploração do Sistema Electroprodutor
do Tâmega, explicitando os critérios utilizados e os resultados obtidos, com
apresentação destes sob a forma de quadros cronológicos com discriminação ao
nível mensal e ao longo de um período temporal de extensão significativa (não
inferior a 30 anos). Os quadros de resultados deverão incluir, no mínimo, os valores
dos volumes afluentes, turbinados, bombados, descarregados e ambientais em
cada aproveitamento do sistema.
Estes estudos deverão contemplar a articulação com o regime de exploração do
aproveitamento hidroeléctrico de Fridão e deverão, ainda, considerar o período
previsto para o enchimento das albufeiras do sistema, igualmente ao nível mensal,
apresentando, para cada aproveitamento, os volumes mensais afluentes e
efluentes
3. Revisão da situação de referência no que se refere ao estado das massas de água,
tendo em conta o seguinte: avaliação do estado das massas de água atendendo
aos “Critérios para a classificação do estado das Massas de água Superficiais, rios
e albufeiras”, cuja versão final data de Setembro de 2009, ou uma versão mais
recente do mesmo, utilizando as métricas e índices nele referidos, assim como os
valores de referência e fronteira entre classes de qualidade para o tipo de “Rios do
Norte de Média-Grande Dimensão e do Norte de Pequena Dimensão”.
Para o efeito, devem ser amostrados na Primavera os elementos biológicos
(fitobentos e invertebrados bentónicos), elementos físico-químicos e
hidromorfologicos de suporte. Os locais de amostragem deverão ser coincidentes
para todos os elementos de forma a poder estabelecer a sua classificação.
4. Caracterização do estado dos habitats, designadamente das galerias ribeirinhas,
no sentido de avaliar a viabilidade de medidas integradas de compensação que
melhorem a sustentabilidade do território fluvial no conjunto da bacia hidrográfica,
promovendo-se a compensação dos impactes negativos identificados no Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) e a aplicação dos programas CONSERVAR,
RESTAURAR e VALENER (Valorização Energética dos rios), contemplados na
"Estratégia para a Conservação da Natureza e Restauro da Biodiversidade em
articulação com a Valorização Energética da Rede Hidrográfica da ARH do Norte
I.P - ConResVal-Norte".
5. Determinação do regime de caudais ecológicos dos aproveitamentos
hidroeléctricos com base no Método Incremental - Instream Flow Incremental
Methodology (United States Fish and Wildlife Service, 1982), “Bovee, K. D. (1982).
A Guide to Stream Habitat Analysis Using the Instream Flow Incremental
Methodology. Instream Flow Information Paper No. 12. FWS/OBS-82-26. U.S. Fish
and Wildlife Service. Washington. DC. 248 pp.”.
6. Proposta para o regime de caudais ecológicos dos aproveitamentos, para as fases
de construção e de enchimento e exploração, para anos médios, secos e muito
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secos.
7. Proposta para os caudais a descarregar pelo Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto
Tâmega, em condições excepcionais, tipificando essas condições, bem como o
modo como se procederá à descarga dos caudais.
8. Descrição pormenorizada, incluindo as respectivas peças desenhadas, relativa aos
dispositivos hidráulicos para a manutenção do regime de caudais ecológicos dos
aproveitamentos hidroeléctricos, considerando que a sua descarga deve atender
ao seguinte:
a)

A descarga de caudal ecológico deverá ser efectuada através de um
dispositivo próprio, independente e regulável;

b)

A cota de tomada de água para o caudal ecológico deve estar acima do nível
mínimo de exploração, ou imediatamente abaixo, e preferencialmente acima
da termoclina durante o período de estratificação térmica (Junho a Setembro),
se esta se formar, de modo a manter na massa de água uma qualidade de
água e temperatura aceitáveis para descarga;

c)

Deve ser instalado um instrumento medição de caudal com registo em
contínuo no dispositivo de descarga do caudal ecológico;

d)

Deve efectuar-se a manutenção de um caudal ecológico durante a fase de
obra e enchimento da barragem, devendo para o caso ser considerado um
dispositivo hidráulico apropriado para a sua descarga, quer durante a fase de
obra, quer durante a fase de enchimento (até que seja atingida a cota da
tomada de água definitiva para o caudal ecológico).

9. Avaliação da possibilidade de descarga para jusante da barragem de Gouvães de
um caudal de cheia de 20 m3/s, com um período de retorno de 2 anos, a libertar
durante os meses mais húmidos do ano hidrológico, com o objectivo de
manutenção da morfologia do leito, de limpeza dos finos e de conservação da
galeria ripícola. Este caudal poderá ser descarregado por meio da descarga de
fundo da barragem, de acordo com o seguinte programa:
3

a)

Aumento gradual do caudal entre 0 e 20 m /s ao longo de 3 h;

b)

Manutenção do caudal em 20 m /s durante as 3 h seguintes;

c)

Descida gradual do caudal entre 20 m /s e 0 m /s ao longo de mais 3 h.

3

3

3

10. Estudo ou modelos quantitativos, que permitam avaliar as alterações do transporte
sedimentar, sobretudo em termos de retenção de sedimentos nas albufeiras, e
equacionar as medidas de minimização que contribuam para mitigar o efeito de
assoreamento e/ou erosão, nomeadamente nos troços fortemente modificados (no
rio Louredo e no rio Tâmega).
11. Levantamento dos locais mais sensíveis à erosão da zona de marnel das albufeiras
(zona de variação do plano de água), que integre a identificação das zonas
susceptíveis à ocorrência de fenómenos de instabilidade das margens, assim como
do leito e margens a jusante, como suporte para a apresentação de medidas de
minimização, nomeadamente de uma proposta de engenharia biológica para
estabilização e controlo da erosão.
12. Levantamento batimétrico das albufeiras de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões,
antes do seu enchimento e posteriormente, de 6 em 6 anos, para avaliar a taxa de
retenção de sedimentos na albufeira.
13. Plano de intervenção para o troço do rio Louredo a jusante da barragem de
Gouvães, que potencie e reabilite os habitats e as comunidades do leito de cheia e
conectividade ecológica deste troço, e que contribua para que seja atingido e
mantido o bom estado ecológico destas massas de água, tendo em conta os
resultados da monitorização.
14. Plano de intervenção para o troço do rio Avelames a montante do regolfo da
albufeira do Alto Tâmega, que potencie e reabilite os habitats e as comunidades
deste sistema fluvial e conectividade ecológica deste troço, e que contribua para
que seja atingido e mantido o bom estado ecológico destas massas de água, tendo
em conta os resultados da monitorização.
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15. Plano de contenção, controlo e, se possível, de erradicação de espécies aquícolas
exóticas com características invasoras para o sector da bacia do Tâmega
afectados pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega, Daivões e
Gouvães.
16. Inventário das levadas afectadas pelo Projecto, dos órgãos constituintes
(nomeadamente sistemas de captação e distribuição de água) e dos caudais
reservados, como suporte das medidas de minimização na fase de construção,
enchimento e exploração, ao nível dos usos da água e transporte sedimentar.
17. Inventário das infra-estruturas hidráulicas (e,g, moinhos de água) afectados pelo
Projecto, como suporte das medidas de minimização e/ou compensação nas fases
de construção, enchimento e exploração.
18. Medidas de minimização ou compensação
Aproveitamento Hidroeléctrico de Eiradeira.

da

potencial

afectação

do

19. Medidas de minimização, para as fases de construção, enchimento e exploração,
da afectação da Praia Fluvial de Viduedo, nomeadamente no que se relaciona com
os caudais necessários para a sua utilização recreativa e a sua eventual utilização
balnear, incluindo a proposta de sistema de alerta e aviso.
20. Medidas de minimização, para as fases de construção, enchimento e exploração,
da afectação da Praia Fluvial da ribeira de Moimenta-Cavez, nomeadamente no
que se relaciona com a garantia da sua utilização balnear e condicionalismos
determinados pelo regime de exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico de
Daivões, incluindo a proposta de sistema de alerta e aviso.
21. Medidas de minimização ou compensação, para as fases de construção,
enchimento e exploração, no que se refere às afectações ao nível das utilizações
dos recursos hídricos superficiais, nomeadamente a Estação de Tratamento de
Águas Residuais de Vidago-Arcossó (AT4) e captações no rio Tâmega (AT2, AT7 e
AT8).
22. Plano de intervenções a jusante de Daivões e medidas de minimização, para as
fases de construção, enchimento e exploração, face à afectação da Pista de Pesca
de Cavez, nomeadamente no que se relaciona com as acções previstas para
assegurar a sua viabilidade e com os condicionalismos determinados pelo regime
de exploração do aproveitamento hidroeléctrico de Daivões.
23. Indicação das áreas definitivas para as escombreiras, devendo ser reduzido ao
mínimo indispensável a utilização de escombreiras fora da área a inundar, através
da máxima reutilização do escombro produzido e/ou utilização na recuperação de
áreas degradadas.
24. Projecto para cada escombreira, que deverá identificar a quantidade e forma de
deposição do escombro produzido, bem como contemplar as medidas de
minimização relativas à estabilidade, drenagem e recuperação paisagística. No
caso das escombreiras a desenvolver na área das futuras albufeiras, a deposição
de escombro deve ocorrer preferencialmente abaixo do nível mínimo de exploração
e atender ao regime de exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico, devendo ser
identificadas as medidas de minimização a adoptar.
25. Plano de remoção de todas as pressões existentes na área a inundar pelas
albufeiras (para redução das cargas poluentes), que contribuam para a degradação
da qualidade da água, nomeadamente, sistemas individuais ou colectivos de
tratamento de águas residuais, deposição de resíduos sólidos e infra-estruturas
rodoviárias.
26. Plano de controlo e redução da erosão e transporte sólido, para a fase de
construção que contemple, para além da calendarização das acções a realizar, as
soluções tipo a adoptar para cada acção nas diferentes frentes de trabalho.
27. Plano de monitorização para as pontes existentes, como suporte à definição das
medidas de minimização, tendo em consideração a vulnerabilidade e importância
destas estruturas, resultante das alterações de transporte sedimentar.
28. Sistematização das medidas de minimização e/ou compensação ao nível dos
recursos hídricos, sendo que na elaboração das diferentes componentes do
Projecto de Execução devem ser definidas soluções de projecto que tenham em
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consideração o seguinte:
a)

Os acessos, temporários e definitivos devem assegurar a implementação de
soluções de drenagem superficial, longitudinal e transversal;

b)

As novas pontes a construir devem ter um vão com uma extensão que evite a
criação de aterros em área inundável e os respectivos pilares devem estar
situados fora do leito menor, com uma configuração hidrodinâmica e
orientados de acordo com o sentido do escoamento.

29. Caracterização actualizada das pressões existentes, especialmente de fontes
tópicas, e dos níveis de tratamento das unidades agro-alimentares e
agropecuárias, com vista a contribuir para a elaboração do Plano de Gestão de
Região Hidrográfica (PGRH) do Douro.
30. Desenvolvimento de um plano de gestão de medidas de controlo e remediação da
eutrofização.
31. Inventário Hidrogeológico que deve ser realizado com acompanhamento de um
representante das populações locais (ao nível de Junta de Freguesia) e registar
todas as características de cada ponto de água identificado (localização,
coordenadas topográficas, tipo de uso, produtividade, características técnicas,
parâmetros hidrodinâmicos e parâmetros hidroquímicos medidos in situ).
Esta inventariação deve ser realizada com o objectivo principal de identificar as
captações existentes que venham a ser directamente afectadas pelo projecto do
Sistema Electroprodutor do Tâmega e o seu uso actual e, relativamente às quais,
se deverão adoptar medidas de reposição dos usos actuais, ou de compensação,
cuja implementação deve ocorrer antes do início da fase de construção.
As medidas propostas para as captações afectadas pelas albufeiras (reposição do
uso actual de acordo com os interesses dos respectivos proprietários) devem ser
estendidas a todas as captações de água subterrânea que venham a ser afectadas
pelo projecto do Sistema Electroprodutor do Tâmega: não só as que ficarem
submersas pelas albufeiras, mas também aquelas que forem afectadas pelas obras
subterrâneas (cavernas, galerias de acesso e circuito hidráulico), pela abertura de
acessos e deposição de escombro, etc.
32. Estudo Hidrogeológico que, integrando os dados do Inventário Hidrogeológico,
elabore uma adequada caracterização do modelo hidrogeológico (recargas,
escoamentos, consumos, etc.) dos sistemas aquíferos locais intersectados pelas
obras subterrâneas. Nas áreas onde exista falta de informação hidrogeológica de
superfície, ou esta não seja fiável, dever-se-á elaborar um Plano de Prospecção
Hidrogeológica Complementar, específico para este fim, que permita determinar,
entre outros, os seguintes parâmetros: níveis hidrostáticos, transmissividades,
permeabilidades e coeficientes de armazenamento.
33. Plano de Monitorização das Captações da Água de Campilho, em articulação com
o Director Técnico desta concessão, tendo como objecto avaliar os efeitos do
enchimento da albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega.
34. Medidas de mitigação relativas à possível contaminação das águas subterrâneas
pela presença e funcionamento dos estaleiros.
IV) Sistemas Ecológicos
1. Estudos específicos - Estudos sobre o património natural que visam definir,
detalhar e determinar a viabilidade da implementação de medidas de minimização
ou o cumprimento de condicionantes
a)

Estudo sobre as alcateias presentes na área afectada pelo projecto e na área
envolvente de 5 km em redor dos elementos do projecto que permita identificar
a localização dos centros de actividade das mesmas.

b)

Estudo sobre as populações de mexilhões-de-rio que localize e caracterize as
populações existentes, e que avalie as vantagens e desvantagens da
deslocação de indíviduos de populações/núcleos afectados pelo projecto para
outros não afectados.
No caso de se concluir pela deslocação dos indivíduos, o estudo deverá
pormenorizar a metodologia a utilizar, o número de indivíduos, por espécie, a
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deslocar e os locais de retirada e colocação dos mesmos. Deverá incluir,
também, um programa de monitorização e de acompanhamento desta medida.
Para a zona de jusante de Daivões, onde se irão realizar as obras de
regularização, o estudo deverá ponderar entre a manutenção de populações
nesta zona ou a sua deslocalização para núcleos não afectados pelo projecto,
explicitando as metodologias que deverão ser aplicadas em ambos os casos, o
número de indivíduos envolvidos e os locais receptores. Para a manutenção
de populações na zona, o estudo deverá apontar as medidas de minimização
adequadas ao cumprimento deste objectivo.
c)

Estudo sobre a possibilidade de instalação de passagens de fauna sobre
Daivões e Alto Tâmega com análise de alternativas tendo em conta a
viabilidade técnica, a potencial eficácia das mesmas, a avaliação de impacto
da sua execução.

d)

Estudo sobre a localização de ninhos de aves de rapina nas áreas ocupadas
pelo projecto e num raio de 2 km em redor das mesmas, com indicação das
medidas de minimização.

2. Dados já disponíveis relativos aos estudos complementares preconizados na
presente DIA, como elementos a entregar previamente à fase de enchimento.
3. Estudos e elementos diversos – Estudos que visam contribuir para a definição de
condicionantes e medidas de minimização a integrar em projecto.
a)

Elaboração de um Plano de Gestão de Escombros, que deve ter em conta as
seguintes condicionantes:
i.

o escombro produzido deverá ser seleccionado, separado e, dentro das
suas necessidades e qualidades, aproveitado para vários elementos do
projecto, quer para a elaboração de betões, quer para aterros em
acessos ou outras estruturas;

ii.

escombro não aproveitado no projecto deve ser disponibilizado
gratuitamente, no local de obra ou na escombreira, e devidamente
divulgado, a todas as entidades que o pretendam, até ao início do
processo de recuperação paisagística.

iii.

a deposição de escombro, temporária ou definitiva, deve ser realizada
de forma a que as escombreiras sejam implementadas sequencialmente,
à medida das necessidades e do preenchimento dos locais de
deposição, com as seguintes prioridades:
1 – locais já intervencionados;
2 – escombreiras a submergir;
3 – escombreiras emersas fora do SIC Alvão-Marão;
4 – escombreiras emersas dentro do SIC Alvão-Marão.

b)

Simulação gráfica do enchimento das albufeiras no sentido de identificar ilhas
temporárias ou definitivas que possam servir de local de refúgio da fauna e
definição de medidas que evitem a morte dos animais.

c)

Estudo sobre a viabilidade técnica de ligação da central de Gouvães ao poste
de corte (PC) Padroselos em cabo enterrado e, nos troços onde ficar
submerso pela albufeira de Daivões, em cabo submerso (enterrado, em vala
ou outro).

d)

Estudo sobre a viabilidade técnica e eficácia das medidas/mecanismos de
transposição da fauna aquática que demonstre, de uma forma inequívoca, a
existência/inexistência de soluções viáveis do ponto de vista técnico e
biológico. O estudo deverá ter em conta não só as condicionantes técnicas,
mas também as características ecológicas das espécies-alvo e as
características das massas de água, detalhando os elementos a utilizar na
análise.

4. Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão, demonstrando que as
respectivas medidas contemplam os valores naturais relevantes afectados, e que
compensarão devidamente essa afectação, tendo em vista em particular assegurar
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a integridade do Sítio Alvão / Marão e a promoção dos valores naturais em causa.
A definição do referido Programa deverá tomar em consideração:
a) as medidas de compensação preconizadas na presente DIA, no âmbito dos
sistemas ecológicos, especificamente para o SIC Alvão / Marão;
b) os resultados dos estudos a realizar;
c) as áreas a afectar com importância em termos de conservação da natureza e
da biodiversidade.
O programa deve incluir, entre outros aspectos:


a definição detalhada das acções a concretizar no âmbito das medidas de
compensação estabelecidas;



a descrição e calendarização das acções previstas, bem como os
respectivos indicadores de execução;



a apresentação de um programa de monitorização das medidas de
compensação adoptadas e dos valores naturais relevantes para aferir da
eficácia das medidas estabelecidas. A monitorização deve ser assegurada
pelo período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada uma
das medidas de compensação, com obrigação de apresentação à
Autoridade de AIA de relatórios de monitorização anuais.

As medidas a definir devem cumprir as seguintes directrizes:
i.

contemplar os valores naturais (espécies/populações da flora e fauna
comunidades e habitats naturais) relevantes afectados, com especial
destaque para os protegidos e/ou ameaçados, de forma proporcional ao
impacte provocado pelo projecto, devendo ser privilegiadas as soluções que
maximizem a compensação de vários valores naturais;

ii.

serem aplicadas preferencialmente na área do SIC Alvão-Marão, na área
envolvente ao projecto, e na área da bacia do rio Tâmega e seus afluentes;

iii.

avaliar, durante a sua definição, eventuais impactes sobre outros valores
naturais e determinar os benefícios da sua implementação sobre todos os
valores naturais em causa;

iv.

identificar a existência de outros projectos que possam comprometer a
eficácia das medidas e publicitar a realização das mesmas pelas autoridades
locais, regionais e/ou nacionais que possam ter intervenções na área em
questão;

v.

assegurar que as medidas cumprem o objectivo de compensação durante
todo o período de concessão do projecto;

vi.

assegurar a monitorização da eficácia das medidas, com obrigação de
apresentação à Autoridade de AIA de relatórios de monitorização anuais,
durante um período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada
uma das medidas de compensação, podendo a frequência da amostragem
ser ajustada em função da estabilidade dos resultados;

vii.

integração das medidas com outras já previstas para a mesma zona, como
sejam as decorrentes da implementação do Aproveitamento Hidroeléctrico do
Fridão, A7, A24, Parques Eólicos ou outros, de forma a que as mesmas sejam
complementares.
O Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão deverá ser aprovado
pela Autoridade de AIA, devendo ser consultado o ICNB.
Os custos de execução de todas as medidas de compensação previstas no
Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão são definidos pelo
proponente, o qual deve apresentar em sede de RECAPE um orçamento de
execução da totalidade das acções e projectos destinados à concretização do
Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão.
Considerando os impactes cumulativos resultantes dos diversos aproveitamentos
hidráulicos e hidroeléctricos previstos para a bacia do rio Tâmega e para o Sítio
Alvão-Marão e atendendo à necessidade de proceder à execução das medidas
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de compensação de forma integrada, com vista a coordenar as diversas acções e
projectos e a promover sinergias entre as diversas medidas, o valor apurado para
a execução da totalidade das acções e projectos deve ser consignado ao Fundo
de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (FCNB).
As verbas transferidas pelo promotor para o FCNB devem ser única e
exclusivamente afectas à execução das medidas de compensação definidas no
Programa de Compensação para o SIC Alvão / Marão.
A monitorização da eficácia das medidas de compensação é da responsabilidade
do promotor, de forma a aferir da eventual necessidade de execução de medidas
adicionais.
5. Programa de Compensação para os sistemas ecológicos da bacia do rio Tâmega,
directamente afectados pela implantação do projecto, demonstrando que as
respectivas medidas contemplam os valores naturais relevantes afectados, e que
compensarão devidamente essa afectação.
A definição do referido Programa deverá tomar em consideração:
a) as demais medidas de compensação preconizadas na presente DIA, no âmbito
dos sistemas ecológicos;
b) os resultados dos estudos a realizar;
c) as áreas a afectar com importância em termos de conservação da natureza e
da biodiversidade.
O programa deve incluir, entre outros aspectos:


a definição detalhada das acções a concretizar no âmbito das medidas de
compensação estabelecidas;



a descrição e calendarização das acções previstas, bem como os
respectivos indicadores de execução;



a apresentação de um programa de monitorização das medidas de
compensação adoptadas e dos valores naturais relevantes para aferir da
eficácia das medidas estabelecidas. A monitorização deve ser assegurada
pelo período mínimo de 15 anos a contar da concretização de cada uma das
medidas de compensação, com obrigação de apresentação à Autoridade de
AIA de relatórios de monitorização anuais.

V) Sócio-economia
1. Plano de Comunicação às pessoas potencialmente afectadas, que deve ser
activado tão cedo quanto possível, dando continuidade às acções já desenvolvidas.
2. Projecto readaptado de Agência de Desenvolvimento Regional, à luz do
preconizado no elemento n.º 12 a apresentar em RECAPE da DIA do projecto do
“Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão”, tomando em consideração a
condicionante 6 da presente DIA.
3. Plano de Acção para compensação sócio-economica e cultural, suportado pelo
Protocolo de Colaboração preconizado na condicionante 6 da presente DIA, cujos
projectos deverão ser desenvolvidos de forma integrada, tendo por base territorial,
os municípios abrangidos pelo projecto em apreço, bem como o regime de
exploração a detalhar em sede de RECAPE, devendo ser sustentados em estudos
específicos, a incidir nas seguintes vertentes:
a)

Assegurar a mobilidade sustentada das populações locais, potenciando o
desenvolvimento socioeconómico e turístico. Este projecto deverá garantir a
articulação com percursos pedonais/cicláveis/fluviais, a criar ou valorizar,
tendo em conta pontos de interesse existentes, incluindo a sua valorização e
os novos pontos de interesse criados pelas novas paisagens decorrentes da
criação das albufeiras, tirando vantagem da sua proximidade. Deverá,
também, incluir as soluções viárias que evitem a travessia de aglomerados
populacionais durante a fase de execução do projecto (estas soluções
deverão ser executadas previamente ao início das obras);

b)

Garantir as devidas compensações (tendo em conta a medida de minimização
de carácter específico n.º 53 constante da presente DIA) a atribuir às famílias
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desalojadas e estudar a viabilidade de relocalização de famílias ou de
aglomerados afectados, quer no que se refere ao edificado, quer às áreas
agrícolas que asseguram complementos de subsistência das populações
(como são exemplo o caso de Viela, Povoado, Friúme, Mansos e Santo
Aleixo). Devem estudar-se em detalhe as afectações de proximidade,
tomando em consideração os Níveis de Máxima Cheia, que genericamente se
situam mais de 1 m acima do respectivo NPA. Este processo deve ser
participado, quer pelas pessoas directamente afectadas, quer pelas
autarquias;
c)

Ter em conta às preocupações manifestadas no âmbito da consulta pública e
a articulação com eventuais projectos de minimização/compensação de
impactes, a desenvolver;

d)

No caso específico da aldeia de Viela, afectada pela albufeira de Daivões,
deverá avaliar-se, com a colaboração das autarquias e com envolvimento
directo dos moradores, qual a viabilidade futura da aldeia, em fase de
exploração, considerando a perda total das áreas agrícolas, as condições de
habitabilidade dos edifícios que fiquem acima da cota de NPA, bem como as
condições de acessibilidade;

e)

Definir as medidas e meios adequados para incrementar e concretizar as
potencialidades e oportunidades proporcionadas pelo Projecto em termos de
desenvolvimento local e regional, designadamente as turísticas;

f)

Desenvolver e implementar áreas de lazer, a realizar em conjunto com as
entidades locais, dada a perda das áreas de recreio actuais, para as quais
deverão ser elaborados Projectos de Arquitectura Paisagista;

g)

Garantir a funcionalidade dos sistemas de rega afectados, bem como a
solução a adoptar para a sua reposição e/ou medidas de compensação a
implementar;

h)

Garantir a reposição/compensação de património sócio-cultural afectado;

i)

Prever medidas de divulgação sobre o património, designadamente natural e
cultural, do vale do rio Tâmega;

j)

Enquadramento dos investimentos referidos no EIA relativos a património
românico, com as restantes vertentes das medidas de compensação, em
termos socioeconómicos.

Os custos de execução do presente Plano de Acção e respectivas medidas são
definidos pelo proponente, o qual deve apresentar em sede de RECAPE um
orçamento de execução da totalidade das acções e projectos destinados à
compensação sócio-economica e cultural.
Considerando os impactes cumulativos resultantes dos aproveitamentos
hidroeléctricos previstos para a bacia do rio Tâmega e atendendo à necessidade de
proceder à execução das medidas de compensação sócio-economica e cultural de
forma integrada, com vista a coordenar as diversas acções e projectos e a
promover sinergias entre as diversas medidas, o valor apurado para a execução da
totalidade das acções e projectos destinados à compensação sócio-económica e
cultural deve ser consignado à Agência de Desenvolvimento Regional a criar, que
assegurará a sua execução.
4. Ao nível dos acessos afectados, o Plano de Acção deve atender nomeadamente ao
seguinte:
a)

O restabelecimento dos acessos afectados deve incluir a identificação e
caracterização de todas as afectações, a justificação da necessidade ou não
de reposição, visando sempre o melhoramento de acessibilidades;

b)

O caminho municipal CM1153, que liga Povoação à Estrada Nacional EN206
e está integrado num percurso pedestre turístico, e que é cortado pela
albufeira de Gouvães, deverá ser reformulado, ajustando-o à nova rede de
acessos;

c)

No aproveitamento do Alto Tâmega, um troço da EM549 ficará em área
inundável, uma vez que transpõe a ribeira da Oura. Deste modo, o
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restabelecimento deverá ser efectuado com um traçado semelhante ao actual;
d)

Necessidade de restabelecer o caminho municipal CM1128, junto a Viela.

5. Indicação do percurso e meio de transporte do cimento para a obra, e identificação
dos respectivos impactes bem como eventuais medidas de minimização
necessárias.
6. Apresentação do traçado definitivo para a linha de transporte de energia que deve
evidenciar que maximizou a distância a áreas construídas e habitações isoladas.
7. Metodologia e valências das equipas responsáveis pelas diferentes dimensões a
analisar, no âmbito dos planos de monitorização a realizar para a Sócio-economia.
VI) Ordenamento do território
1.

Estudo, tendo em conta o regime de exploração a definir detalhadamente em sede
de RECAPE, sobre as afectações ao nível do uso do solo e do ordenamento do
território, que decorrem da intervenção no rio Tâmega, a jusante do
Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões, bem como dos que resultarem dos
desvios provisórios dos cursos de água dos Aproveitamentos Hidroeléctricos. Na
sequência dos resultados obtidos e dos impactes identificados, deverão ser
propostas medidas de minimização/compensação adequadas.

2.

Caracterização dos caminhos novos e a beneficiar: comprimento, materiais a
utilizar, impermeabilização. Deverá ser previsto que deverão sempre ser repostas
as condições iniciais caso os acessos sejam de uso temporário.

3.

Informação sobre os apoios das linhas eléctricas previstos e localização em
cartografia adequada.

4.

Autorização das Assembleias de Compartes detentoras dos direitos sobre os
terrenos, no caso de utilização dos terrenos baldios.

VII) Ambiente Sonoro
1.

Caracterizar os níveis sonoros da situação actual, através de medições acústicas,
dos seguintes locais:
a)

receptores situados a cerca de 150 m do estaleiro industrial 27 e do posto
de corte, que se encontram também dentro do corredor da linha eléctrica;

b)

localidade de Bustelo, situada a cerca de 400 m do estaleiro industrial 37;

c)

parque de lazer de Bragadas, situado a cerca de 100 m do estaleiro
industrial 30.

As medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos
na Norma Portuguesa NP1730 (1996), complementada com os procedimentos
constantes do documento Circular de Clientes n.º 02/2007 editado pelo Instituto
Português de Acreditação (IPAC).
VIII) Património
1.

Apresentação dos comprovativos da aprovação pela tutela do património cultural
(IGESPAR / DRC Norte) sobre:
a)

a constituição nominal da equipa responsável pela concretização das
medidas de minimização do factor ambiental património cultural;

b)

os projectos de desmonte e relocalização.

2.

Apresentar um levantamento topográfico ou fotografia aérea da área afectada pelo
projecto (albufeiras, órgãos anexos, áreas funcionais, acessos, escombreiras,
áreas de empréstimo) à escala 1/4.000, com representação em planta ou
sinalização de todas as ocorrências patrimoniais, zonas de protecção e respectiva
legenda, implantadas no interior das áreas e até 100 metros dos seus limites
exteriores. Este levantamento deve incluir a representação rigorosa do NPA.

3.

Apresentar os resultados da prospecção arqueológica sistemática de:
a)

todas as áreas a afectar/inundar, ou que apresentaram visibilidade reduzida
ou nula, de modo a proceder, ainda nessa fase, e se necessário, a ajustes ao
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Projecto ou a sondagens de diagnóstico.
b)

outras partes do Projecto e das áreas de estaleiros e outras áreas funcionais
da obra que não se encontrem especificadas e localizadas na fase de
Anteprojecto e que não tenham sido prospectadas nesta fase de avaliação.

Na fase de elaboração do Projecto de Execução, os resultados obtidos na
prospecção arqueológica poderão determinar a adopção de medidas de
diagnóstico (sondagens e escavação) que se venham a revelar necessárias para
avaliação das ocorrências detectadas.
Caso os resultados da prospecção arqueológica realizada apontem para uma
possível afectação de ocorrências patrimoniais, dever-se-á proceder a acertos de
projecto, antes de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização
intrusivas.
4.

Deverão ser adoptadas as melhores soluções técnicas visando a não afectação
ou interferências com as ocorrências patrimoniais. Quando, por razões técnicas do
Projecto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais ou de
localização dos respectivos componentes, a destruição total ou parcial de um
Sítio, deve ser assumida no RECAPE como inevitável, procedendo-se à
salvaguarda através do registo da totalidade dos elementos patrimoniais, seus
vestígios ou contextos arqueológicos a afectar directamente pela obra,
salientando-se:
a)

no caso de elementos arquitectónicos e etnográficos, através de registo
fotográfico e levantamento integral do elemento, numa base topográfica
georreferenciada, acompanhado da respectiva memória descritiva e
justificativa;

b)

no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral.

5.

Para a Ocorrência 93 (Penouças), demonstrar a compatibilização da localização
do estaleiro com a ocorrência. Se for demonstrada inequivocamente a
inevitabilidade da sua afectação, deve-se proceder à escavação arqueológica
integral da estrutura, segundo metodologia adequada à escavação de
monumentos pré-históricos de tipo dolménico.

6.

Para a Ocorrência 32 (Capela de Santa Bárbara), demonstrar a compatibilização
da dimensão da escombreira por forma a não afectar a ocorrência.

7.

Para a Ocorrência 68 (Couces), realizar a prospecção da área com vista à
delimitação do sítio e eventual realização de sondagens de diagnóstico. Em
função dos resultados obtidos, deverão ser determinadas medidas de minimização
complementares.

8.

Para o Conjunto megalítico de Chã das Arcas:

9.

a)

Chã das Arcas 3 (ocorrência 90), Chã das Arcas 4 (ocorrência 91) e Chã
das Arcas 5 (ocorrência 92): realizar a escavação integral, segundo
metodologia adequada à escavação de monumentos pré-históricos de tipo
dolménico;

b)

Chã das Arcas 1 (ocorrência 88) e Chã das Arcas 2 (ocorrência 89):
equacionar a sua preservação in situ de forma a constituí-los como uma
reserva arqueológica e testemunho futura da existência de necrópole
megalítica.

Carta de Condicionantes com a implantação dos elementos patrimoniais
identificados, bem como as áreas de protecção do património cultural. A
localização dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito não deve colidir
com ocorrências patrimoniais. Esta Carta de Condicionantes deve integrar o
Caderno de Encargos da Obra.

10. Inventariação do património vernacular existente no corredor seleccionado e
apresentação da cartografia á escala de projecto. Avaliação de impactes e
proposta de medidas de minimização.
11. Registo documental (incluindo o registo gráfico e fotográfico) sistemático das
ocorrências que forem afectadas de forma directa pelo Projecto. Este registo deve
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incluir, no mínimo:
a)

ficha em suporte de papel, com memória descritiva exaustiva, planta de
localização 1:25.000 e 1:2000 e pelo menos uma fotografia.

b)

registo fotográfico em formato e suporte digital (resolução mínima 300 dpi, 14
bits, tamanho A4) com imagens dos vários ângulos da ocorrência e
envolvente, bem como dos pormenores construtivos mais relevantes.

Na sequência da apresentação destes registos, poderá ser determinada, no
âmbito da apreciação do RECAPE, a necessidade de elaboração de
levantamentos arquitectónicos e outras medidas de minimização complementares.
12. Redefinir as medidas de minimização aplicáveis à fase de construção e de
exploração, em função do Projecto de Execução, de novos dados de
Caracterização da Situação de Referência e da reavaliação a apresentar no
RECAPE.
13. Plano de Salvaguarda Patrimonial. Para a elaboração deste plano, deverá ser
consultada a tutela do património cultural (IGESPAR / DRCNorte) para obtenção
de directivas e orientação técnica.
14. Projecto de Valorização do Complexo Mineiro de Três Minas, que contemple as
seguintes áreas:
Segurança
a)

Aquisição de equipamento de protecção individual para os visitantes
(cerca de 20 capacetes e lanternas)

b)

Aquisição de equipamento de primeiros socorros

c)

Elaboração de um plano de emergência para o Complexo Mineiro
Romano

d)

Projecto e implantação de um ascensor para a Corta de Cova

Apoio à visita
a)

Projecto e execução de acessibilidade entre o Complexo Mineiro Romano
e o Centro Interpretativo de Três Minas (alargamento de caminho
existente)

b)

Desobstrução das galerias em túnel da Corta de Covas

c)

Projecto e execução de estrutura para protecção do sítio arqueológico
Povoado da Veiga da Samardã (cobertura em estrutura metálica)

d)

Desmatação e manutenção dos acessos na envolvente do complexo
mineiro. A primeira desmatação deve ser realizada no ano de
homologação da DIA e a manutenção até à fase de enchimento

e)

Projecto e execução de instalação na aldeia abandonada de Ribeirinha
de infra-estruturas de alojamento e restauração

Para a elaboração deste projecto, deve ser contactada a DRC/Norte para o
fornecimento das orientações e especificações técnicas necessárias.
Paisagem
1.

Demonstração de que todas as áreas e edifícios de apoio à gestão e exploração
do empreendimento atendem ao enquadramento paisagístico das respectivas
áreas de implantação, bem como assumem volumetrias, cores e materiais
adequados às características locais, constituindo elemento de arquitectura de
impacte visual tendencialmente positivo.

2.

Demonstração da realização do ajuste do projecto ao terreno, sempre que
possível e tecnicamente viável, de forma a reduzir tanto quanto possível os
impactes em relação à dimensão e expressão dos taludes dos acessos
temporários e restabelecimentos definitivos e todas as demais afectações
identificadas.

3.

Demonstração da realização da integração das instalações de apoio a todas as
construções e na envolvente próxima dos estaleiros, através da manutenção da
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vegetação arbórea e arbustiva alta envolvente e, eventualmente, do reforço da
vegetação existente com cortinas arbóreas, de forma a reduzir o impacte visual
durante a fase de construção.
4.

Demonstração de que, para todas as obras de arte previstas para os acessos e
restabelecimentos a executar, nomeadamente no que respeita às pontes
previstas, foram estudadas soluções de engenharia de maior vão e menor
número de pilares possível, que garantam a menor afectação da paisagem.
Também deverão ser efectuados estudos de cor e de materiais, de forma a
garantir uma maior integração na paisagem.

5.

Projecto de iluminação, que deve acautelar todas as situações que conduzam a
um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa.
Deve ser criteriosa a concepção e a instalação, desde a escolha dos tipos de
luminárias e de lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, à correcta e eficiente
orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação
intrusiva. Particular atenção deve ser dada às barragens, posto de observação e
corte (POC), aos novos restabelecimentos e pontes.

6.

Projecto de Recuperação Paisagística de todas as áreas afectadas
temporariamente pela obra, nomeadamente acessos temporários, áreas de
estaleiro e de parque de máquinas, etc, com reposição do relevo e da vegetação
anteriormente existente.

7.

Projecto de Integração Paisagística de todas as áreas alteradas e de todas as
novas infra-estruturas, nomeadamente do emboquilhamento dos túneis dos
circuitos hidráulicos, dos taludes de aterro e escavação dos acessos e das
plataformas para implantação dos edifícios e do troço a céu aberto do circuito de
derivação.

8.

Estudo de base ao Plano de Acção preconizado no elemento n.º 3 da sócioeconomia a entregar em sede de RECAPE, sobre a possibilidade de
desenvolvimento e implementação de áreas de lazer, a realizar em conjunto com
as entidades locais, como Medida de Compensação da perda das áreas de
recreio actuais, para as quais deverão ser elaborados Projectos de Arquitectura
Paisagista. Estes projectos deverão ser completos e incorporar todas as infraestruturas necessárias, que deverão ser adequadas especificamente aos locais
escolhidos e acordados com todas as entidades envolvidas (nomeadamente os
donos dos terrenos a afectar). O programa a cumprir por estes projectos deverá
ser elaborado em conjunto com as entidades locais, de forma a corresponder às
necessidades reais das populações.

9.

Todos os Projectos de Integração e de Recuperação Paisagística (PIRP), assim
como os Projectos de Arquitectura Paisagista a realizar, que deverão
necessariamente incluir os seguintes aspectos:
a) Deve ser executada a decapagem e armazenamento da camada superior
do solo de todas as áreas afectadas na fase de construção pela execução
do projecto, até uma profundidade que garanta a preservação do horizonte
A. Estas terras deverão ser armazenadas em local apropriado, sendo
usadas posteriormente durante a implementação do PIRP, para uma melhor
recuperação do coberto vegetal;
b) A recuperação das áreas temporariamente afectadas deverá incluir
operações de descompactação do solo, a modelação do terreno de forma
tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras
previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afectados;
c) Deve contemplar a criação de cortinas de vegetação estratificadas arbóreas e arbustivas – na envolvente das infra-estruturas a criar à
superfície e ainda nas proximidades de áreas de elevada sensibilidade
identificadas, de áreas urbanas e de elementos de património, se se
verificar este tipo de afectações quanto aos novos acessos e
restabelecimentos;
d) Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1.5 (H/V), ou sempre que a
estabilização do terreno o exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas
para garantir a estabilização imediata dos taludes, evitar ou diminuir a
ocorrência de eventuais ravinamento e facilitar o estabelecimento da
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vegetação;
e) Os cadernos de encargos deverão incluir medidas cautelares, abrangentes
e detalhadas, que observem a salvaguarda e protecção da vegetação
existente - medidas de protecção à zona radicular, fogo, químicos,
soterramento, excesso de água, danos físicos e mecânicos;
f) Deverão ser usadas unicamente espécies de árvores, arbustos e herbáceas
autóctones na área de intervenção, produzidos a partir de propágulos
recolhidos no local;
g) Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais
tenha sido observado comportamento invasor em território nacional;
h) Deverá ser avaliada a viabilidade de transplante de exemplares arbóreoarbustivos que serão necessariamente removidos que, pelo seu porte,
contribuam para uma mais rápida integração das áreas de estaleiros e
outras afectações similares, minimizando e reduzindo assim o tempo de
duração do impacte visual. Para tal, no decorrer das operações de
desmatação, deverão ser marcados os exemplares arbóreo-arbustivos que
revelem ter viabilidade para posterior transplante, de forma a serem
considerados em sede de caderno de encargos e estimativa orçamental.
Deverá ser estudada uma área de viveiro temporário para receber os
exemplares em situação de transplante e para propagação do material
vegetal recolhido no local – estacaria – que poderá ocorrer durante a
desmatação, em particular nas galerias ripícolas;
i)

Deverão ser recolhidos propágulos (sementes e estacas) da vegetação
natural existente, para propagação em viveiro e posterior utilização na
revegetalização das áreas afectadas, evitando-se assim contaminação
genética por material genético de proveniência desconhecida;

j)

Deverá proceder-se ao revestimento vegetal dos taludes tão rapidamente
quanto possível, para evitar a erosão hídrica e acelerar a mitigação dos
impactes visuais;

k) Os taludes de grande dimensão, caso existam, deverão ser integrados pela
plantação de árvores na sua base, em maciços diversificados e densos;
l)

As sementeiras deverão ser feitas recorrendo a hidrossementeira,
temporalmente separadas para espécies herbáceas e sub-arbustivas e
arbustivas da flora local;

m) Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas
e arbóreas da flora local;
n) Deverão incluir um Plano de Manutenção com a calendarização para o
conjunto de operações que o mesmo deve observar;
o) Deverá ser assegurado um período de manutenção de 3 anos das espécies
plantadas/semeadas de modo a garantir a sua permanência.
PREVIAMENTE À FASE DE ENCHIMENTO
Sistemas Ecológicos
Estudos complementares – Estudos que visam complementar os dados sobre o
património natural apresentados no EIA, nomeadamente sobre elementos naturais
ainda não identificados/confirmados, a contribuir para a definição de medidas de
minimização e de compensação que devem ser referidas nos estudos, assim como
para contribuir para a caracterização da situação de referência (antes da construção)
dos Planos de Monitorização.
a)

Estudo sobre a presença de Verdemã e de Ruivaco e definição das
correspondentes medidas de minimização, caso se verifique a presença na
área afectada.

b)

Estudo sobre a flora briofítica e liquénica na área afectada pelo projecto e na
área envolvente de 1 km.

c)

Complemento do estudo dos mamíferos, incluindo micromamíferos, na área de
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5 km em redor dos elementos do projecto.
d)

Estudo sobre Maculinea alcon que actualize e cartografe a presença da
espécie no SIC Alvão-Marão, identificando as populações que serão afectadas
e as medidas de minimização e de compensação adequadas, nomeadamente
a possibilidade de deslocação de indivíduos/colónias afectados para outros
locais e a recuperação de habitats favoráveis.

e)

Identificação de abrigos de morcegos na área afectada pelo projecto e na
envolvente de 5 km em redor de todos os elementos do projecto, devendo os
abrigos ser visitados na época de hibernação (Dezembro-Fevereiro) e na
época de criação (Abril-Junho/Julho).

f)

Estudo de distribuição dos invertebrados protegidos e ameaçados na área
afectada pelo projecto e na área envolvente de 1 km em redor de todos os
elementos do projecto, incluindo também toda a bacia do rio Louredo/Torno e
as linhas de água afluentes das futuras albufeiras. O estudo deverá decorrer
durante um ciclo anual.

g)

Cartografia dos habitats aquáticos a jusante do AH de Daivões até ao NPA do
AH Fridão, a jusante do AH de Gouvães, até à foz do rio Poio e a montante do
Ah Gouvães até a 1 km montante em todos os afluentes.

h)

Estudo e cartografia da flora RELAPE (espécies raras, endémicas, localizadas,
ameaçadas e em perigo de extinção) presente na área afectada pelo projecto
e na área envolvente de 1 km em redor dos elementos do projecto. O estudo
deverá decorrer durante um ciclo anual. Deverá incluir o troço a jusante de
Daivões, até ao NPA de Fridão e o troço a jusante de Gouvães, até à
confluência com o rio Poio.

i)

Estudos das comunidades piscícolas existentes nos troços não afectados dos
cursos de água onde será implantado o projecto em apreço ou a montante das
albufeiras, e caracterização dos cursos de água na perspectiva dos peixes
autóctones, identificando os troços mais relevantes que deverão ser
conservados/preservados e os troços que devem ser alvo de medidas de
compensação com vista a melhorar o seu valor conservacionista.

j)

Complemento de dados da Toupeira-de água nos troços não afectados dos
cursos de água onde será implantado o projecto em apreço, a montante e a
jusante das barragens, nomeadamente a jusante do AH de Daivões até ao
NPA do AH de Fridão, incluindo a ribª de Moimenta, a montante do NPA do AH
Alto Tâmega, incluindo afluentes, a jusante do AH de Gouvães até à
confluência com o rio Poio e a montante deste último até à barragem da
Falperra e afluentes do rio Louredo/Torno.

k)

Complemento de dados da Lontra nos troços não afectados dos cursos de
água onde será implantado o projecto em apreço, a montante e a jusante das
barragens, nomeadamente a jusante do AH de Daivões até ao NPA do AH de
Fridão, incluindo a ribª de Moimenta, a montante do NPA do AH Alto Tâmega,
incluindo afluentes, a jusante do AH de Gouvães até à confluência com o rio
Poio e a montante deste último até à barragem da Falperra e afluentes do rio
Louredo/Torno.

l)

Estudo sobre as aves nocturnas presentes na área das bacias e sub-bacias
afectadas pelas barragens e albufeiras durante um ciclo anual.

m) Estudo e actualização da distribuição e corologia das espécies répteis e
anfíbios durante um ciclo anual, incluindo as linhas de água afluentes das
futuras albufeiras e o troço a montante e a jusante da barragem de Gouvães
até à confluência com o rio Poio.
n)

Estudo e actualização da distribuição, abundância e fenologia da avifauna,
durante um ciclo anual.
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Outras condições para licenciamento ou autorização do projecto:
Medidas de minimização de carácter geral:
Fase de construção
1.

Cumprir as medidas de minimização referidas pela Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), no seu
parecer externo (em anexo ao Parecer da Comissão de Avaliação).

2.

Executar as seguintes medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase
de Construção, disponível no sítio da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1; 3; 6 a 11; 14, 38; 40 a 41;
43; 45 a 53.

3.

Devem ser implementados todos os projectos a apresentar no RECAPE.

Fase de exploração
4.

Cumprir as várias medidas de minimização referidas pela ANPC.
Medidas de minimização de carácter específico:

Fase prévia à obra e de obra
1.

Nos casos onde se preconiza a realização de trabalhos arqueológicos prévios, estes devem ser realizados entre
a avaliação ora em curso e o início de obra, de forma a que os mesmos possam decorrer sem constrangimentos
de tempo.

2.

Interditar a circulação de veículos pesados associados à obra na Rua Acúrcio Armando Castro, em Covas do
Barroso, no sentido de evitar danos no Cruzeiro (ocorrência 44).

3.

Realização de prospecção arqueológica após a desmatação das áreas de estaleiros, áreas de empréstimo e
depósito de terras, caminhos e acessos à obra e outras áreas funcionais da obra que não tenham sido
prospectadas nesta fase de avaliação.

4.

Acompanhamento arqueológico permanente durante as operações que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes), quer estas sejam feitas em fase de
construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.
Este acompanhamento deverá ser efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções
inerentes à implementação do projecto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.
Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de medidas de
minimização complementares.

5.

Sinalizar e vedar as ocorrências que se situem até 100 m da área de intervenção do projecto, condicionando a
circulação de modo a evitar a sua afectação. As ocorrências situadas a menos de 50 m da área de intervenção
deverão ser vedadas com painéis.

6.

Executar as medidas de preservação in situ das ocorrências patrimoniais, previamente aprovadas em RECAPE.

7.

Executar o desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais, previamente aprovadas em RECAPE.

8.

Executar o registo documental, incluindo registo cartográfico, das novas ocorrências que forem detectadas
durante a obra.

9.

Executar os projectos de integração paisagística para a Capela de Nossa Senhora da Guia e Fonte de Santo
António (ocorrências 19 e 21) e para a Capela de Granja Velha (ocorrência 20), projectos esses que deverão ser
objecto de aprovação em fase de RECAPE.

10. No que respeita a galerias de sondagem existentes:
a) na área directamente afectada pelos AH de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões e obras acessórias - no caso
de serem detectados morcegos, proceder à transladação dos animais para outros locais, situação que
deverá ser apresentada previamente ao ICNB para ser analisada e aprovada, seguida do encerramento total
das galerias, impedindo qualquer reentrada;
b) fora da área directamente afectada pelos AH de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões e obras acessórias –
proceder ao encerramento das galerias com portões adequados à passagem de morcegos (grades com
espaçamento não inferior a 15 cm (altura) x 40 cm (largura) e com a última barra situada a mais de 20 cm do
tecto).
11. Recuperação das áreas intervencionadas, acessos incluídos, no âmbito dos aproveitamentos que não serão
realizados.
12. Garantia de existência de, pelo menos, uma passagem para mamíferos de médio porte, na zona não subterrânea
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do circuito hidráulico Gouvães-Daivões, e de outras passagens no restante troço não subterrâneo, para fauna de
menores dimensões.
Fase de construção e primeiro enchimento
13. Contenção/retenção de eventuais escorrência e/ou derrames.
14. Armazenamento em recipientes adequados e estanques de óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas que
deverão ser posteriormente enviados a destino final adequado.
15. Localização dos estaleiros e edifícios sociais de modo a não afectar captações.
16. Promoção de um adequado Acompanhamento Hidrogeológico permanente durante a fase de realização das
obras subterrâneas. Este acompanhamento deverá ter a coordenação de um técnico especializado e deverá
possibilitar uma correcta descrição e avaliação de eventuais afectações dos recursos hídricos subterrâneos, de
modo a que sejam tomadas, em cada caso concreto, as medidas construtivas mais adequadas para a
minimização destes impactes.
17. A selecção das áreas de ocupação dos usos do solo originados pelos desvios provisórios do rio, pelas
actividades de escavação e aterro e pela presença e funcionamento dos estaleiros, deverá assegurar o máximo
afastamento possível às áreas agrícolas, devendo essa ocupação limitar-se à superfície estritamente necessária
aos trabalhos e, sobretudo, localizando-os na área a submergir.
18. De forma a garantir que os trabalhos ocorram na área estritamente necessária, deve proceder-se à balizagem
prévia das áreas a intervencionar, assim como dos depósitos temporários dos materiais inertes. Por outro lado, a
localização das áreas de depósito temporário de terras e materiais deverão evitar a ocupação de linhas de água e
de zonas adjacentes sensíveis.
19. As áreas de manchas de empréstimo e de escombreiras deverão ser recuperadas logo após a conclusão dos
trabalhos.
20. A localização dos estaleiros e áreas de apoio à obra, bem como os acessos temporários, não deverá afectar as
áreas a proteger e salvaguardar, tais como: áreas sensíveis do ponto de vista ecológico, condicionantes
territoriais e servidões, designadamente da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional e das
Áreas submetidas a Regime Florestal.
21. Sinalização de áreas sensíveis com especial interesse ambiental ou patrimonial, que estarão sujeitas a um
grande risco de afectação, devido à proximidade das obras, a fim de evitar a sua destruição, propositada ou por
descuido.
22. Realização de regas regulares e controladas, nomeadamente em dias secos e ventosos, dos solos nos caminhos
de acesso ao estaleiro e à frente de obra, evitando deste modo o levantamento de poeiras.
23. Conferir especiais cuidados nas operações de carga, de descarga de deposição e transporte de materiais de
construção e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado,
nomeadamente com o acondicionamento controlado durante a carga, a adopção de menores alturas de queda
durante a descarga, a cobertura, o transporte e a deposição na área afecta à obra.
24. Acondicionar e cobrir, nomeadamente em dias secos e ventosos, os materiais de construção e os materiais
residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado, para evitar a sua queda e o seu
espalhamento na via pública aquando do transporte para a área afecta à obra ou para o seu depósito definitivo.
25. Não realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra.
26. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra.
27. Adoptar medidas de protecção individual dos trabalhadores mais expostos à poluição do ar durante as
actividades de construção, de acordo com as normas legais em vigor e as especificações técnicas estabelecidas.
28. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades moderadas.
29. A circulação de veículos pesados que tenham que atravessar zonas habitadas deve ocorrer em horário de menor
sensibilidade em termos acústicos (periodo diurno) para as povoações afectadas, devendo ainda ser limitadas,
sempre que possível, aos dias úteis.
30. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído
possível.
31. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afectos à obra, de forma a manter
as normais condições de funcionamento e, desta forma, assegurar o cumprimento das normas legais relativas à
emissão de ruído.
32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos termos da
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legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção.
33. Diligenciar no sentido de que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se
restringem ao período diurno e nos dias úteis.
34. No caso específico do uso de explosivos na proximidade de receptores sensíveis, deve ser assegurada a
utilização das melhores técnicas disponíveis (por forma a minimizar os impactes), e as populações devem ser
informadas, com antecedência, da data e local de ocorrência das operações que envolvam cargas explosivas.
35. Deverá ser evitada a utilização de sinais sonoros, excepto os associados a medidas de segurança, nas
imediações das povoações e das habitações dispersas.
36. Deverá ser efectuado o correcto dimensionamento do diagrama de frotas.
37. O projecto da Linha de Muito Alta Tensão deverá assegurar uma distância de, pelo menos, 50 m relativamente a
potenciais receptores sensíveis (nomeadamente, algumas habitações dispersas na localidade de Paço).
38. As áreas perturbadas temporariamente pela presença e movimentação de maquinaria deverão ser minimizadas e
delimitadas fisicamente, para que não sejam ultrapassadas acidentalmente.
39. Deverão ser salvaguardadas todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra,
sobretudo carvalhais e respectivo sub-bosque. Para tal, estes devem ser marcados e devidamente balizados.
40. Para garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos de espécies vegetais exóticas invasoras,
deverão ser seguidas as seguintes precauções, aplicáveis a todas as áreas a intervencionar, incluindo as áreas a
inundar:
a)

Todo o material vegetal exótico invasor deve ser fisicamente removido e eficazmente eliminado, tendo em
consideração que esta acção não deve ser executada durante a época de produção e dispersão de
sementes;

b)

Todas as áreas invadidas deverão ser objecto de decapagem da camada superficial do solo, até à
profundidade onde se verifique a presença de sementes/raízes no solo. Estas terras deverão ser eficazmente
eliminadas e nunca reutilizadas.

41. Aplicação das medidas de minimização das linhas eléctricas identificadas no “Manual de Apoio à Análise de
Projectos Relativos à Instalação de Linhas Aéreas de Distribuição e Transporte de Energia Eléctrica”, produzido
pelo ICNB.
42. Não realizar obras nocturnas, entre o pôr-do-sol e o nascer-do-sol, dentro da área de 2 km em redor dos centros
de actividade das alcateias de Lobo.
43. Deve ser assegurada a manutenção de espécimens arbóreos notáveis nas áreas de estaleiros, sempre que
tecnicamente exequível.
44. Aproveitar os caminhos já existentes, prescindindo da abertura de novos acessos. Caso seja imprescindível a
abertura de novos acessos, esta deve ser efectuada de modo a reduzir a queda de blocos e a alteração das
condições de estabilidade das vertentes e das margens, evitando ainda a acumulação de inertes no leito de cheia
rochoso.
45. Na obtenção de inertes, deverá ser dada preferência a áreas de extracção actualmente em funcionamento e
devidamente licenciadas, em detrimento da instalação de novas explorações, sendo ainda de privilegiar o recurso
a materiais geológicos provenientes das escavações previstas na própria obra.
46. Execução de medidas preventivas de situações de instabilidade, nomeadamente:
a)

Os taludes a criar pela deposição dos materiais excedentários deverão ser dimensionados de modo a cumprir
os limites de estabilidade do material a depositar;

b)

Adoptar soluções construtivas que promovam a estabilidade dos taludes a criar pela deposição dos materiais
excedentários (e.g. compactação do material, drenagem das aguas pluviais, revestimento vegetal);

c)

Adoptar, na fase de construção das barragens e órgãos anexos, soluções adequadas (e.g. adopção de
inclinações de talude apropriadas, saneamento das camadas alteradas e drenagem das exsurgências) que
promovam a estabilidade das vertentes;

d)

Identificar os locais de maior vulnerabilidade e o comportamento que apresentam a fenómenos de
instabilidade provocados pelo enchimento versus descarga, remoção da cobertura vegetal e incremento de
água intersticial nas vertentes das albufeiras;

e)

Acompanhamento sistemático das vertentes durante o enchimento e início da exploração, de modo a
determinar as zonas potenciais de instabilização;

f)

Saneamento prévio de todas as situações pontuais de instabilidade potencial de massas rochosas muito
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fracturadas ou de blocos isolados soltos que venham a ser postos em evidência nas encostas, inclusive após
a desmatação necessária à execução das obras ou na sequência da desmatação e limpeza da zona a
inundar pelas albufeiras;
g)

Caso necessário, deverá proceder-se a obras de consolidação, se forem detectadas situações de
instabilidade potencial de massas rochosas com volume elevado;

h)

Estas medidas preventivas devem contemplar a protecção contra os efeitos da ondulação na zona de
flutuação do nível da albufeira, quando possam ser afectados depósitos de vertente susceptíveis de sofrer
instabilização ou erosão.

47. As escombreiras que ficarão submersas deverão ser devidamente consolidadas e estabilizadas.
48. Deverá ser promovido o acompanhamento da obra por um técnico com formação em geologia e geotecnia.
Sempre que a área a afectar apresente potencial património geológico e/ou de recursos geológicos, deve
efectuar-se o acompanhamento de todas as acções que impliquem essas afectações.
49. Quando os estaleiros forem desactivados, os usos actuais deverão ser repostos ou substituídos por outros, caso
seja essa a opção dos proprietários e conforme a regulamentação estabelecida nos Planos Municipais de
Ordenamento do Território em vigor.
50. Em caso de construção das variantes a Seirós e Parada de Monteiros (Alto Tâmega), esta deverá ser efectuada
previamente ao início das obras, de modo a evitar o atravessamento das referidas povoações, tornando eficaz a
finalidade a que a sua execução se destina.
51. Deverão ser realizadas acções de informação junto dos trabalhadores da obra, relativamente às características
das comunidades receptoras, bem como de acções de sensibilização relativamente aos comportamentos mais
adequados, de forma a assegurar uma boa integração entre os trabalhadores e as comunidades locais.
52. No que respeita aos usos do solo, assim como em todos os casos de intervenção temporária, os proprietários dos
terrenos deverão ser compensados pela sua utilização, através da atribuição de justas indemnizações.
53. Os proprietários dos terrenos afectados definitivamente deverão ser justamente indemnizados, tendo em conta o
valor do prédio e também os prejuízos daí decorrentes, devendo o valor a atribuir ter em conta os valores
efectivamente perdidos.
54. Para as áreas de lazer, praias fluviais e pontos de pesca recreativa que são inviabilizados, devem ser
encontradas soluções, estudadas de forma integrada, que permitam criar áreas de lazer alternativas,
ambientalmente adequadas, tomando em consideração o Plano de Acção, preconizado no elemento n.º 3 da
sócio-economia a apresentar em sede de RECAPE, da presente DIA. Estas soluções deverão ser definidas em
colaboração com as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia num processo participado pelas populações.
55. Na contratação de trabalhadores, deverá privilegiar-se o mercado local de emprego dos concelhos directamente
afectados pelo empreendimento.
56. Deverá ser dada prioridade ao mercado local nos fornecimentos de bens e serviços que possam ser satisfeitos
por empresas dos concelhos da área de intervenção.
57. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas na área envolvente. A informação
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as principais acções a realizar, a
calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a afectação das acessibilidades, habitações
e áreas agrícolas. O programa deverá ter em cota as características sócio-económicas das populações e o direito
universal de acesso à informação, podendo passar pela distribuição porta a porta.
58. Na zona de obra, deverá ser garantida a livre circulação de viaturas de socorro e emergência, especialmente nos
períodos críticos de incêndios florestais.
59. Repor as infra-estruturas rodoviárias (EN, EM), caminhos rurais e estradões de acesso afectados, de modo a
melhorar as condições de mobilidade, assegurando no mínimo, os níveis de mobilidade existentes. Estas acções
deverão ter enquadramento no Plano de Acção, preconizado no elemento n.º 3 da sócio-economia a apresentar
em sede de RECAPE, da presente DIA.
60. Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao projecto pela circulação de
veículos pesados durante a construção.
61. Repor as infra-estruturas básicas afectadas, designadamente captações e redes de abastecimento de água,
redes de drenagem de águas residuais e sistemas de rega, em articulação com as entidades gestoras.
62. Assegurar o acompanhamento da fase de enchimento das albufeiras, com especial relevância para as ilhas
temporárias e definitivas, de forma a detectar e salvar possíveis animais encurralados.
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Fases de construção e de exploração
63. Deverá proceder-se à execução dos projectos e medidas decorrentes do Plano de Acção, preconizado no
elemento n.º 3 da sócio-economia a apresentar em sede de RECAPE, da presente DIA.
64. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de
eventuais reclamações, designadamente a disponibilização de um livro de reclamações nas juntas de freguesia
directamente afectadas.
65. Deve ser sempre garantido o aproveitamento sustentável dos recursos hídricos subterrâneos, não degradando a
qualidade da água, nem promovendo os efeitos dos riscos de cheias e inundações, nem a contaminação das
águas subterrâneas, bem como evitar o aumento do risco de erosão, mantendo a conservação do recurso solo,
sem prejuízo para os processos da regulação do ciclo hidrológico, nomeadamente através da promoção da
infiltração em detrimento do escoamento superficial.
Fase de exploração
66. A alteração dos usos do solo e efeito barreira criado entre as duas margens pela presença e enchimento da
albufeira, deverá ser objecto de indemnização dos proprietários/locatários dos terrenos a serem objecto de
expropriação afectos às áreas de enchimento e construção, devendo os valores ser justos e ter em conta os
valores de facto perdidos.
67. Eventuais situações de reclamação, em termos acústicos, na fase de exploração devem ser analisadas, através
de medições acústicas no(s) local(ais) em causa e averiguado o cumprimento dos valores limite legais. Caso se
verifique necessário, deverão ser implementadas as adequadas medidas de minimização.
68. Deverá ser garantida a manutenção das áreas sujeitas a integração e recuperação paisagística.
69. Deverão ser implementadas medidas que reduzam a erosão provocada pelas variações frequentes do plano de
água da albufeira de jusante, onde tal se revele necessário.
Medidas de compensação
Sistemas Ecológicos
1.

Encerramento das galerias de sondagem antigas do Aproveitamento Hidroeléctrico de Padroselos, com portões
adequados à passagem de morcegos (grades com espaçamento não inferior a 15 cm (altura) x 40 cm (largura) e
com a última barra situada a mais de 20 cm do tecto).

2.

Tendo em conta a perda de espécies florísticas e habitats naturais com estatuto de protecção legal
(designadamente o habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix, o
habitat 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior - Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae, o habitat 6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em substratos siliciosos das zonas
montanas e das submontanas da Europa Continental, e a espécie Veronica micrantha), desenvolver acções
dirigidas para a gestão desses habitats e espécies florísticas dentro do SIC Alvão / Marão, através da sua
aquisição ou de contratualização com os proprietários, e estabelecimento de medidas de gestão a longo prazo,
que assegurem o uso adequado, tanto ao nível de cada propriedade como ao nível das diferentes parcelas que as
integram.

3.

Implementação de medidas que aumentem as conexões nos cursos de água da bacia do Tâmega e nos cursos
de água do SIC Alvão-Marão que poderão passar pela eliminação de barreiras ou pela construção de estruturas
de transposição em aproveitamentos existentes e recuperação de troços de galeria ripícola degradada ou
inexistente.

4.

Preservação/recuperação de um ou mais troços de linha de água com características ecológicas e dimensão
semelhante aos afectados por este projecto, preferencialmente na bacia do Tâmega (a montante do AH Alto
Tâmega e afluentes do Tâmega, incluindo a bacia do Beça) podendo ser considerados outros rios da bacia do
Douro.

5.

Aquisição/aluguer e gestão de longa duração de terrenos na zona da população de Maculinea alcon de Lamas de
Olo e de outros locais onde se venha a identificar e recuperação de habitats para esta espécie.

6.

A plantação de sobreiros decorrentes da aplicação da legislação específica relativa a medidas de protecção de
sobreiros e azinheiras, deve ser realizada nas imediações do projecto, incluindo a bacia do Beça.

7.

Recuperação de habitat na bacia do Beça e caracterização detalhada (distribuição, abundância e estrutura etária)
da população de Margaritifera margaritifera no rio Beça.

8.

Medidas de compensação com o objectivo de criar condições para a recuperação da população de Margaritifera
margaritifera na bacia do Tâmega, através de recuperação de habitat, da qualidade da água e a reintrodução da
Truta.
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Património
1. Execução do projecto relativo à limpeza da vegetação e detritos, consolidação da câmara, sinalização de acessos
e aplicação de painel explicativo na Mamoa do Alto do Catorino (ocorrência 87), previamente aprovado pela tutela
do património cultural (IGESPAR/DRC Norte). A medida deve ser executada antes do início dos trabalhos.
2. Execução do Projecto de Valorização do Complexo Mineiro de Três Minas, previamente aprovado no âmbito da
análise do RECAPE. O projecto deve implementado no prazo máximo de um ano depois da sua aprovação.
Programas de Monitorização
Os Relatórios de Monitorização, devem ser apresentado à Autoridade de AIA, respeitando a estrutura prevista no
Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e de acordo com a periodicidade fixada.
Os programas de monitorização deverão ser, em sede de RECAPE, alvo de reavaliação em função dos novos dados
obtidos relativamente à caracterização de referência, e respectivas medidas de minimização e compensação
propostas. Devem, porém, ficar desde já contempladas para essa fase a análise e/ou integração dos
programas/monitorizações a seguir apresentadas.
Recursos Hídricos Superficiais
A monitorização da qualidade físico-química da água, e a caracterização biológica e hidromorfológia devem assegurar
uma caracterização integrada, nos termos das normas relativas à “Monitorização da qualidade ecológica no âmbito
dos projectos dos empreendimentos hidroeléctricos – Directiva Quadro da Água/Lei da Água.”, e em observância dos
“Critérios para a classificação do estado das massas de águas superficiais - Rios e albufeiras”, definidos pelo INAG.
As campanhas de monitorização devem ser idênticas para as diferentes fases consideradas: Pré-construção,
Construção e Exploração, devendo todos os dados de monitorização físico-química e ecológica ser colocados,
semestralmente, no Sistema de Informação e Apoio à Decisão (SI.ADD) da ARH do Norte.
A realização de novas campanhas de monitorização deve ser precedida da apresentação em fase prévia à do
RECAPE da selecção dos locais de amostragem a concertar com o INAG e a ARH do Norte. Tomando como
referência os locais de amostragem já considerados no âmbito da monitorização da caracterização dos elementos de
suporte apresentados na sequência do pedido de elementos complementares do EIA, apresentam-se seguidamente
os locais que poderão ser considerados para a definição do Programa de Monitorização, sendo os mesmos
indicativos.
Locais de amostragem das massas de água
Locais de colheita
Pré-construção Construção Exploração
x
x
x
Fronteira com Espanha
2
x
Albufeira
Aferição
x
x
x
Ribeira da Oura (montante do regolfo)
Alto
3
x
Tâmega
Albufeira
Aferição
(rio
4
x
Albufeira
Aferição
Tâmega) Rio Avelames (montante do regolfo)
x
x
x
x
Albufeira (montante da barragem - 200 a 500 m do eixo)
x
Albufeira (montante da barragem - 1200 a 1500)
9
x
x
Rio Ouro (montante do regolfo)
6 (montante)
x
Albufeira
Aferição
7
x
Albufeira
Aferição
Daivões
x
Albufeira (montante da barragem - 200 a 500 m do eixo)
(rio
8
Albufeira (montante da barragem - 1200 a 1500)
Tâmega)
12
x
x
Rio Beça
13
x
x
Rio Beça
10
x
x
Jusante da barragem
23
x
x
Rio Torno (montante do regolfo)
24
x
x
Ribeiro do Bóco (montante do regolfo)
22
x
Aferição
Gouvães Albufeira
x
(rio
Albufeira (montante da barragem - 200 a 500 m do eixo)
Torno ou Albufeira (montante da barragem - 1200 a 1500)
20
Louredo) Rio Louredo (jusante da barragem)
19
x
x
18
x
x
Rio Louredo (jusante da barragem)
x
x
x
Rio Louredo (jusante confluência rio Poio)
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Recursos Hídricos Subterrâneos
No RECAPE deverá ser apresentado um Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos (PMRHS), com
o objectivo de validar as previsões efectuadas no EIA sobre impactes nas águas subterrâneas e verificar a eficácia da
implementação das medidas recomendadas e a eventual necessidade de aplicação de novas medidas.
O Plano de Monitorização a desenvolver deverá atender, entre outros, aos aspectos que de seguida se referem.
A aplicação deste plano deverá ter início um ano antes da fase de construção e dever-se-á manter até dois anos
durante a exploração. A decisão da sua continuação após este período deve ser tomada com base nos resultados
entretanto obtidos.
De salientar a necessária articulação com o programa de monitorização previsto para as captações da Água de
Campilho, preconizado nos elementos a entregar em sede de RECAPE da presente DIA.
Parâmetros a monitorizar
Os parâmetros considerados para a monitorização das águas subterrâneas estão relacionados com os impactes
esperados nas fases de construção, de enchimento e de exploração. Os parâmetros físico-químicos e microbiológicos,
mínimos, a monitorizar serão os que da legislação aplicável, em vigor, para a qualidade das Águas Subterrâneas (no
caso de afectação de recursos hidrominerais, deverá ser adoptado o Programa Analítico da DGEG).
Controlar-se-á, também, o caudal e/ou o nível piezométrico, conforme as circunstâncias e nos pontos onde tal seja
possível.
Os parâmetros a monitorizar devem ser os seguintes: caudal e/ou nível piezométrico (para o caso dos furos verticais
deve ser considerado um caudal de bombagem para condições normalizadas), pH, temperatura e condutividade.
Antes da fase de construção, deverão ser feitas colheitas de águas subterrâneas em pontos seleccionados, que sejam
representativos de toda a área abrangida pelo projecto, para a realização de um programa analítico completo, que
permita quantificar a qualidade das águas subterrânea antes qualquer intervenção. Este procedimento dever-se-á
repetir no final da fase de construção e no final da aplicação do PMRHS.
Locais e frequência da amostragem
Os locais de amostragem deverão ser definidos de acordo com os critérios indicados na tabela seguinte:
Local
Circuito hidráulico de Gouvães
Central de Gouvães
Albufeira de Gouvães
Albufeira de Daivões
Albufeira do Alto Tâmega

Objectivo da monitorização
Impactes associados à construção
Impactes associados à construção e exploração
Influência da albufeira no aquífero
Influência da albufeira no aquífero
Influência da albufeira no aquífero

Deverão ser escolhidos locais para monitorização que se encontrem no interior da área de influência do(s) projecto(s)
em questão, bem como pontos localizados na sua envolvente imediata.
A definição, em concreto, do número de pontos a monitorizar e da sua localização dependerá da realização do Estudo
Hidrogeológico dessas áreas, previsto para RECAPE, compreendendo um Inventário Hidrogeológico, que identifique
esses pontos ou indique a necessidade de construção de piezómetros de monitorização.
Deverão ser definidos quatro períodos para a realização das campanhas de monitorização: Abril-Maio, Junho-Julho,
Setembro-Outubro e Dezembro-Janeiro.
A frequência das campanhas de monitorização deverá ser:
pré-fase de construção;
fase de construção – campanhas trimestrais;
fase de enchimento das albufeiras – campanhas trimestrais;
fase de exploração (até três após o seu início) – campanhas semestrais.
Técnicas e métodos de análise
As técnicas e métodos de análise, os métodos de tratamento e critérios de avaliação de dados e as medidas de
gestão ambiental devem ser os habitualmente utilizados em planos de monitorização de recursos hídricos
subterrâneos.
Existindo diferentes métodos de trabalho, consoante o laboratório escolhido para certificação dos resultados
analíticos, a definição da metodologia de ensaio, assim como o volume de amostra a recolher, deve ser feita, aquando
da implementação do plano, e entrar de acordo com o laboratório onde serão feitas as análises.
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As medições de parâmetros físico-químicos, in situ, deverão ser executadas recorrendo-se a uma sonda
multiparamétrica, entre os modelos disponibilizados pela Hanna Instruments, ou equivalente.
Para a medição de caudal poderá ser instalado, em cada ponto de amostragem, um caudalímetro com capacidade
para registo em contínuo da informação a recolher.
A medição do nível piezométrico realizar-se-á utilizando uma sonda de nível (marca Eijkelkamp, referência 110322, ou
equivalente) com a capacidade necessária para cada ponto onde venham a ser realizadas medições de nível.
A recolha de amostras e as medições de parâmetros efectuadas in situ, poderão ser efectuadas por um técnico de
nível III com a formação adequada para estas tarefas.
Métodos de tratamento e critério de avaliação de dados
Com a definição do presente plano de monitorização, e tal como referido anteriormente, pretende-se caracterizar na
região a eventual influência a nível de contaminação e da afectação do nível piezométrico dos aquíferos locais.
Sendo assim, deverá ser realizado um estudo temporal de modo a que se comparem os dados obtidos em cada uma
das sucessivas campanhas de monitorização.
O relatório de cada campanha deve ser constituído por:
Apresentação dos dados obtidos por campanha (dados de campo e resultados analíticos);
Análise dos valores obtidos, baseada na legislação em vigor, que estabeleça normas, critérios e objectivos de
qualidade da DGEG;
Comparação com as campanhas anteriores, atribuindo sempre importância aos valores de referência, de
maneira a obter uma variação das concentrações obtidas em função do tempo;
Descrição das condições meteorológicas aquando a realização das campanhas.
Medidas de Gestão Ambiental
Na sequência da ocorrência de valores anómalos deverá ser aumentada a periodicidade da amostragem com uma
maior frequência temporal e estudada a eventual necessidade de medidas mitigadoras adicionais.
Periodicidade dos Relatórios de Monitorização
Os relatórios de monitorização, para além dos relatórios anuais previstos na legislação, devem contemplar a emissão
de Relatórios de Campanha de acordo com a periodicidade da amostragem realizada.
Cada campanha de monitorização deverá ser acompanhada de um relatório técnico ou parcelar com os resultados da
mesma, incluindo a comparação dos valores com o que se encontra estabelecido na legislação em vigor.
Antes do início da obra, os relatórios de monitorização deverão ser emitidos semestralmente, até 15 dias após a
obtenção dos últimos dados analíticos. No final de cada ano, além do relatório correspondente àquele momento,
deverá ser emitido um relatório que integre os dados de todas as campanhas do ano em curso, correspondendo este
ao relatório anual.
Para a fase de construção e de enchimento, os relatórios de monitorização deverão ser emitidos trimestralmente, até
15 dias após a obtenção dos últimos dados analíticos. No final da 4ºcampanha de monitorização do ano, além do
relatório correspondente à 4ªcampanha, deverá ser emitido um relatório que integre os dados das quatro campanhas,
correspondendo este ao relatório anual.
Para a fase de exploração, os relatórios de monitorização deverão ser emitidos semestralmente, até 15 dias após a
obtenção dos últimos dados analíticos. No final da 2ºcampanha de monitorização do ano, além do relatório
correspondente à 2ªcampanha, deverá ser emitido um relatório que integre os dados das quatro campanhas,
correspondendo este ao relatório anual.
Relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da construção, do enchimento e da
exploração
Deverá ser avaliada a relação entre os factores ambientais a monitorizar e parâmetros caracterizadores da
construção, do enchimento e da exploração do empreendimento em causa.
Em particular, nas fases de enchimento e de exploração não podem ser descartadas eventuais influências nos
sistemas aquíferos, particularmente nas captações localizadas nas áreas de influência ou próximas destas. As
influências possíveis serão ao nível das características físico-químicas do recursos hídricos e, também, ao nível do
respectivo caudal e/ou níveis piezométricos.
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Sistemas Ecológicos
Os Planos de Monitorização dos Sistemas Ecológicos devem ser apresentados o quanto antes para aprovação do
ICNB, e a sua execução iniciada logo que possível. Os Planos de Monitorização a apresentar correspondem aos já
definidos na presente DIA (elementos a entregar previamente ao RECAPE) e os venham a ser estabelecidos no
âmbito dos estudos, das medidas de minimização e de compensação constantes da presente DIA. A definição das
abordagens metodológicas deve ter em conta as premissas referidas anteriormente.
Sócio-economia
Deverá ser realizado o conjunto de planos de monitorização previsto no EIA, sendo as dimensões a monitorizar são as
seguintes:
Aspectos sociais
a. Incómodo ambiental resultante de actividades construtivas (abertura de acessos, tráfego de veículos
pesados, estaleiros industriais e restabelecimento da rede viária
b. Expropriações /realojamento
c. Reposição de infra-estruturas ou aplicação de medidas compensatórias
Aspectos socioeconómicos
a. Efeitos directos no emprego local
b. Contratação de bens e serviços no mercado local
c. Efeito directo do consumo dos trabalhadores no mercado local
d. Efeitos da eliminação de terras de cultivo na actividade agrícola e nos rendimentos familiares
Adicionalmente, deverão ser apresentados relatórios semestrais, em fase de obra e anuais, em fase de exploração,
contendo as reclamações e/ou pedidos de esclarecimento, bem como o seguimento que lhes foi dado pelo
proponente.
No que se refere à monitorização de expropriações/realojamento, deve ser garantida a dimensão relativa à integração
das famílias aos novos locais de residência, como forma de avaliar a eficácia do processo, podendo, em face dos
resultados obtidos, proceder a medidas de reajustamento.
Qualidade do Ar
Realização das 2 campanhas de monitorização, previstas no EIA para a fase de construção, cujos resultados deverão
ser remetidos para a Autoridade de AIA para avaliação. Face aos resultados obtidos, deverão ser definidas, caso
aplicável, novas campanhas de amostragem e/ou medidas adicionais de mitigação de impactes.
Ambiente sonoro
Rever e pormenorizar o programa de monitorização apresentado no EIA para a fase de obra, tendo em conta que o
mesmo deve atender ao cumprimento dos artigos 14º e 15º do Regulamento Geral do Ruído (RGR) e não ao artigo
13º. Deverão, ainda, ser consultadas as “Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído – Fase de Obra e
Fase de Exploração”, publicado em Novembro de 2009 e disponível no portal da APA através do link:
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/ruido/notastecnicas/Paginas/default.aspx.
O programa de monitorização para a fase de construção deve ainda considerar os seguintes aspectos:
a. o item 8.7.7 “critérios de avaliação de dados” do programa de monitorização do EIA deve especificar esses
critérios, de acordo com o estabelecido nos artigos 14º e 15º do RGR;
b. para efeitos da verificação dos valores limite, o indicador L Aeq reporta-se a um dia para o período de
referência em causa;
c. devem ser monitorizados dias críticos, tendo em conta as actividades ruidosas calendarizadas para esses
dias e sua proximidade aos receptores sensíveis, para verificação dos valores limite em cada um desses
dias;
d. devem ser indicados os locais a monitorizar, que devem contemplar os receptores sensíveis mais próximos
da zona de obra e estaleiros, bem como os receptores que se situem nos percursos de circulação de
veículos pesados para acesso à zona de obra e estaleiros;
e. nos casos em que sejam detectadas não conformidades com o RGR, devem ser concretizadas
imediatamente medidas de minimização, tendo em conta que, normalmente, a magnitude dos impactes é
elevada. Nesses casos, deve ser efectuada nova avaliação após a concretização dessas medidas, de
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forma a demonstrar que foi reposta a conformidade legal.
O Programa de Monitorização no âmbito do Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial
Hidroeléctrico (PNBEPH) deverá incluir os resultados dos programas de monitorização, bem como a informação
relativa à fase de exploração dos Aproveitamentos Hidroeléctricos. Anualmente deverá ser apresentado um relatório
técnico, destinado a contribuir para a elaboração do relatório anual de avaliação e controlo do PNBEPH.
Validade da DIA:
Entidade de verificação da
DIA:

21 de Junho de 2012
Autoridade de AIA

O Secretário de Estado do Ambiente

Assinatura:
Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 932/2010 (2.ª série),
publicado no Diário da República de 14/01/2010)

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 procedimento de AIA:
▪ Análise da Conformidade do EIA
No âmbito da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário solicitar
ao proponente a apresentação de elementos adicionais, relativos aos seguintes
capítulos e aspectos do EIA – Aspectos Gerais e do Projecto, Situação de
referência, avaliação de impactes, medidas de minimização (Aspectos transversais,
Recursos Hídricos Superficiais, Recursos Hídricos Subterrâneos, Ecologia, Usos do
Solo e Ordenamento do Território, Sócio-economia, Qualidade do Ar, Património,
Paisagem). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico.
Os elementos em causa foram solicitados através de ofício da APA datado de
29/10/2009, tendo o prazo do procedimento sido suspenso até à sua entrega,
definida como a 17/11/2009.
Com o objectivo de esclarecer alguns aspectos relativos aos elementos solicitados,
o proponente solicitou a realização de uma reunião com a CA, que teve lugar a
10/11/2009, nas instalações da APA.
O prazo para entrega dos elementos adicionais foi prorrogado até 18/01/2010, na
sequência de solicitação do proponente. Estes elementos foram respondidos sobre
a forma de um Aditamento (constituído por quatro volumes).
A conformidade do EIA foi declarada a 20 de Janeiro de 2010.
▪ Solicitação de Elementos Complementares

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

Aquando da declaração da conformidade do EIA, e não obstante a informação
apresentada no Aditamento ter sido considerada como suficiente para dar
continuidade ao procedimento de AIA, a CA considerou necessária a apresentação
de elementos complementares.
Na sequência da entrega, pelo proponente, do documento de resposta, e na
sequência da análise em curso, verificou-se novamente a necessidade, por várias
vezes, de apresentação de esclarecimentos/elementos adicionais, tendo dado
origem à apresentação de mais três documentos de resposta.
Os elementos solicitados são referentes na generalidade à clarificação de vários
aspectos do EIA, do Aditamento e dos Elementos Complementares e, em particular,
ao nível dos Recursos Hídricos Superficiais, Recursos Hídricos Subterrâneos,
Ecologia, Usos do Solo e Ordenamento do Território, Sócio-economia, Património e
Paisagem.
Por solicitação específica do ICNB, foi ainda apresentado um estudo complementar
sobre Mexilhões-de-Rio no Alto Tâmega.
▪ Solicitação de Parecer Externo
Foi solicitada a emissão de parecer às seguintes entidades: Águas de Portugal
(ADP), Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (AdTMAD), Câmara Municipal de
Vila Pouca de Aguiar (CMVPA), Câmara Municipal de Ribeira de Pena (CMRP),
Câmara Municipal de Boticas (CMB), Câmara Municipal de Chaves (CMC), Câmara
Municipal de Cabeceiras de Basto (CMCB), Câmara Municipal de Mondim de Basto
(CMMB), Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção Regional de Florestas do
Norte (DRF/N), Entidade Regional da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN),
Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Norte (DRAP/Norte), Direcção-Geral
de Energia e Geologia (DGEG), Direcção Regional de Economia do Norte
(DRE/Norte), Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR),
Instituto de Meteorologia (IM), Universidade do Minho – Escola de
Ciências/Departamento de Biologia, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
Agência Portuguesa do Ambiente/Divisão de Ar e Ruído (APA/DAR) – Ruído,
Agência Portuguesa do Ambiente/Departamento de Operações de Gestão de
Resíduos (APA/DOGR) – Resíduos, Autoridade Nacional de Protecção Civil
(ANPC), Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano
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(DGOTDU), Rede Ferroviária Nacional (REFER), EDP Distribuição, EDP Produção,
Estradas de Portugal (EP), Rede Eléctrica Nacional (REN).
Os pareceres recebidos, cujas cópias se encontram em anexo ao
Comissão de Avaliação, foram analisados e integrados no Parecer da
que se entendeu ser pertinente, sendo ainda objecto de sintetização
próprio. Entre as págs. 242 e 261 do Parecer da CA, consta uma
pareceres recebidos, destacando-se de seguida alguns aspectos:

Parecer da
CA, sempre
em capítulo
súmula dos

A AdTMAD não se manifestando contra o projecto, refere que o mesmo não
poderá implicar a afectação da barragem do Cabouço e das infra-estruturas que
integram o subsistema de abastecimento de Vila Pouca de Aguiar (Cabouço);
A CM Ribeira de Pena não se manifesta contra o projecto.
A CM Boticas não se manifesta contra o projecto.
A CM Chaves referindo-se especificamente ao Aproveitamento Hidroeléctrico do
Alto Tâmega, aponta várias fragilidades do EIA, considerando necessária a sua
revisão, de modo a contemplar a análise da alternativa da cota 312 de NPA e a
contemplar a análise aprofundada das lacunas que identifica e possibilitar a
adequada definição das necessárias medidas de mitigação e compensação.
A CM Cabeceiras de Basto não se manifestando contra o projecto, aponta várias
fragilidades do EIA referindo a incidência directa neste município de duas das
barragens que integram o projecto.
A CM Mondim de Basto não se manifestando contra o projecto, refere vários
aspectos ao nível da qualidade da água, caudais ecológicos e inserção do mesmo
em área de Rede Natura 2000, considerando que colide com os princípios
subjacentes à existência do Sítio Alvão/Marão (PTCON003).
A AFN emite parecer favorável à Alternativa 12, considera que os impactes sobre o
sector florestal serão gravosos e de carácter permanente, traduzidos por perda de
espaços florestais (estimados em mais de 500 ha, só nos casos dos terrenos
submetidos a regime florestal) e infra-estruturas florestais/caminhos. O parecer
emitido é contudo condicionado ao cumprimento de um conjunto de aspectos
apontados por esta entidade.
A DRAP-Norte refere várias preocupações relacionadas com as expropriações e
com a afectação das áreas agrícolas e das populações rurais.
Considera como alternativa mais favorável, dada a diminuição de alguns impactes
directos nas populações rurais, bem como indirectos, pela redução da área agrícola
inundada: não construção do aproveitamento de Padroselos e adopção de cotas
mais baixas para Alto Tâmega e Gouvães.
A DGEG emite parecer favorável ao projecto, atendendo ao interesse do mesmo
para o desenvolvimento regional e local. Refere a necessidade de salvaguarda do
desenvolvimento da exploração dos recursos geológicos que poderão,
eventualmente, ocorrer na área.
A DRE/Norte não se manifestando contra o projecto, refere várias preocupações
relativamente às pedreiras que poderão ser directa ou indirectamente afectadas
pela construção do projecto, evidenciando a considerável importância que este tipo
de indústria tem na economia regional e local, particularizando as situadas no
núcleo de Telões (concelho de Vila Pouca de Aguiar).
A DGADR não se manifestando contra o projecto, não identifica interferências.
O IM não se manifestando contra o projecto, tece vários comentários e
recomendações sobre o EIA, designadamente ao nível das componentes de Clima
e Sismicidade.
A UTAD considera que a Alternativa 12 constitui a solução aceitável.
Pronunciando-se sobre a componente Paisagem, tece vários comentários e criticas
ao EIA, apontando várias lacunas, imprecisões e incorrecções, destacando o facto
de os Aproveitamentos Hidroeléctricos terem sido situados em "Terras de Basto",
quando apenas Daivões aí se situa. Considera ainda que o EIA contempla um
reduzido número de medidas de minimização para alguns dos impactes negativos
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identificados.
A ANPC não se manifestando contra o projecto, refere os impactes que o mesmo
poderá induzir e apresenta um conjunto de medidas a incorporar na DIA,
justificando a sua necessidade com o risco do empreendimento e o facto de se
implantar parcialmente na zona crítica para o risco de incêndio do Barroso.
A DGOTDU não se manifestando contra o projecto, sugere a consulta dos
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor na área em causa, disponíveis
nas suas instalações ou através do seu sítio da internet. Refere ainda estar em
elaboração o Plano Regional de Ordenamento do Território para a região Norte,
aconselhando a consulta à CCDR/Norte.
A REFER não se manifestando contra o projecto, refere a necessidade de não ser
afectada a Linha do Corgo, atendendo à cota de 322 do NPA prevista [para a
albufeira do aproveitamento hidroeléctrico do Alto Tâmega, embora não ocorra
afectação directa da mesma.
A EDP Produção não se manifestando contra o projecto, refere várias
preocupações ao nível das interferências do projecto com os Aproveitamentos
Hidroeléctricos de Fridão e do Torrão (também localizados no rio Tâmega, a
jusante do projecto), decorrentes do regime de exploração de Daivões e
respectivos caudais efluentes. Tece também comentários e preocupações
relativamente à vertente socioeconómica e às questões da segurança estrutural
das barragens, da qualidade da água e da ecologia.
A EP não se manifestando contra o projecto, identifica interferências com a rede
viária por parte das albufeiras dos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega
e de Daivões.
A REN não se manifestando contra o projecto, identifica uma interferência com
uma linha de muito alta tensão.
▪ Visita ao local
Foi realizada uma visita técnica aos locais de implantação do projecto e área
envolvente, onde é previsível a ocorrência das principais afectações. Esta visita
teve lugar nos dias 8 a 11 de Março de 2010, tendo estado presentes os
representantes da CA (da APA, do INAG, do ICNB, do IGESPAR, da DRC/N, da
CCDR/N, do ISA/CEABN, da ARH/N), do proponente e da empresa que elaborou o
EIA.
▪ Análise técnica do EIA, e respectiva informação complementar (Aditamento e
posteriores Elementos Complementares, Estudo sobre Mexilhões-de-Rio), bem
como a consulta do Anteprojecto dos "Aproveitamentos Hidroeléctricos de
Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões", com o objectivo de avaliar os
impactes do projecto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/
potenciados.
De acordo com as várias valências da CA, a apreciação dos factores ambientais foi
efectuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a
CA.
Foi, ainda, efectuada a articulação e complementaridade entre as várias entidades
que partilham entre si a análise de factores ambientais que se intercruzam.
▪ Selecção dos factores ambientais fundamentais, tendo em consideração as
características do projecto e a área de implantação do mesmo. Consideraram-se
factores ambientais fundamentais nesta avaliação, os Sistemas Ecológicos, os
Recursos Hídricos, a Sócio-Economia e o Ordenamento do Território, assim como o
Património;
▪ Análise dos resultados da Consulta Pública
A fase de Consulta Pública decorreu durante 45 dias úteis, desde o dia 10 de
Fevereiro até 14 de Abril de 2010. Os respectivos resultados, objecto de
sistematização em capítulo próprio do Parecer da CA, foram analisados e
integrados no Parecer da CA, sempre que se entendeu ser pertinente.
▪ Elaboração do Parecer técnico final da CA, integrando o teor dos pareceres
técnicos das entidades representadas na CA, das entidades externas e ainda os
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resultados da Consulta Pública.
Neste âmbito a CA reuniu-se 3 vezes, a 4/5/2010, a 17/5/2010 e 26/5/2010.
▪ Fax do INAG ref.ª SAI-DORDH-DOV-2010-525, de 20.05.2010.
▪ Fax do ICNB n.º 10913/2010, de 26 de Maio.
▪ Preparação da Proposta de DIA e envio para a tutela.
▪ Apreciação do processo de AIA em apreço e elaboração da Informação n.º 41/2010,
de 21.06.2010.
▪ Emissão da DIA.

Durante o período de Consulta Pública, foram recebidos 37 pareceres. Sendo que a
maioria dos pareceres recebidos expõe críticas ao EIA, foram recebidas participações
que manifestam uma posição acerca do projecto designadamente:
Desfavorável à construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães,
Padroselos, Alto Tâmega e Daivões;
Desfavorável à construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães;
Desfavorável à construção do AH do Alto Tâmega com o NPA à cota 322;
Desfavorável à construção de Padroselos e da derivação Alvadia-ViduedoGouvães.
Resumo do resultado da
consulta pública:

Alguns dos pareceres recebidos não expressam uma posição clara contra ou a favor
da construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega
e Daivões apesar de manifestarem preocupações acerca da sua construção e
indicarem impactes negativos associados.
Entre as págs. 236 e 242 do Parecer da CA, consta uma súmula dos principais
resultados da Consulta Pública (CP).
De referir que os pareceres recebidos no âmbito da CP e respectivas posições
manifestadas foram analisadas e integradas no Parecer da CA ao nível dos vários
factores ambientais, tendo sido também consideradas as adequadas condicionantes,
elementos a apresentar, medidas de minimização e planos de monitorização, sempre
que considerado pertinente. No que se refere aos impactes relativos aos sistemas
ecológicos, estes encontram-se acautelados na presente DIA por via de medidas de
minimização e de compensação, para além de estudos adicionais e programas de
monitorização.

A emissão da presente DIA é fundamentada no teor do Parecer técnico final da CA e
na proposta da autoridade de AIA, e ainda na Informação deste Gabinete n.º 41/2010,
de 21.06.2010, destacando-se de seguida os principais aspectos que a justificam.

Razões de facto e de
direito que justificam a
decisão:

O projecto em análise, constituindo o Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET),
enquadra-se no Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial
Hidroeléctrico (PNBEPH) que visa o cumprimento das quotas de energia produzidas a
partir de fontes renováveis, indo ao encontro de objectivos estratégicos definidos a
nível nacional e comunitário, tendo em conta que Portugal é um dos países da União
Europeia com maior potencial hídrico por explorar e com maior dependência
energética do exterior.
Os Aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões contribuem com
mais de 50%, para alcançar as metas estabelecidas pelo Estado Português para a
energia hidroeléctrica, ou seja atingir valores de potência instalada adicional da ordem
de 2 000 MW, até 2020, através dos novos aproveitamentos hidroeléctricos.
Na sequência da avaliação ambiental do PNBEPH e da emissão da respectiva
Declaração Ambiental, a sua concessão foi objecto de concurso lançado pelo Estado
Português, o "Concurso público para atribuição de concessão de captação, para
produção de energia hidroeléctrica e concepção, construção, exploração e
conservação de obras públicas das respectivas infra-estruturas hidráulicas dos
aproveitamentos hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões". O
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Programa de Concurso estabeleceu, com enquadramento no PNBEPH, a localização e
regime de exploração dos 4 aproveitamentos, nomeadamente as coordenadas do
troço de localização da barragem e as cotas máximas admissíveis para o Nível de
Pleno Armazenamento (NPA) das albufeiras, bem como algumas condicionantes a
observar na proposta.
Com base nestes pressupostos, o proponente do projecto em apreço apresentou a
concurso a sua proposta, considerando os quatro aproveitamentos hidroeléctricos
integrados num único projecto. Na sequência do concurso, o Estado Português atribuiu
à Iberdrola Generación, SAU o direito a colaborar na implementação do PNBEPH.
O SET é constituído pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos,
Alto Tâmega e Daivões, envolvendo a criação de quatro albufeiras e dois açudes: duas
albufeiras no Rio Tâmega (Alto Tâmega e Daivões), uma no Rio Beça (Padroselos) e
uma no Rio Louredo (Gouvães); um açude no Rio Poio (Alvadia) e outro na Ribeira de
Viduedo (Viduedo), ligados a Gouvães pela derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães.
Estes aproveitamentos, localizando-se na bacia hidrográfica do rio Tâmega,
funcionarão interligados entre si, com uma lógica de exploração conjunta.
Inclui as centrais exteriores de Alto Tâmega e Daivões, apenas de turbinamento, e as
centrais subterrâneas de Gouvães e Padroselos, equipadas com grupos reversíveis,
possibilitando turbinamento e bombagem, assim como a ligação a Padroselos e
Gouvães em túnel e conduta forçada de aço e duas chaminés de equilíbrio.
O projecto inclui, ainda, vários projectos complementares: linhas eléctricas de alta
tensão para ligação do posto de corte de Padroselos às centrais hidroeléctricas (de
Gouvães, de Padroselos, de Alto Tâmega) e da central de Daivões ao Parque de
Geração de Daivões; subestações (posto de corte de Padroselos, parque de geração
de Daivões e subestação em Alto Tâmega); acessos (a melhorar e a construir);
estaleiros (industriais, sociais e mistos); escombreiras e pedreiras.
O anteprojecto define duas soluções alternativas para o Nível de Pleno
Armazenamento (NPA) das albufeiras de Gouvães (às cotas 885 e 890), de Daivões
(cotas 228 e 231) e de Alto Tâmega (cotas 315 e 322), contemplando ainda a não
construção da derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães e, após descoberta de uma
importante população de bivalves no Rio Beça, a não construção de Padroselos.
No EIA, foram avaliadas alternativas da cota do Nível de Pleno Armazenamento (NPA)
para as barragens de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, a construção ou não da
barragem de Padroselos e ainda a construção ou não das derivações de Alvadia e
Viduedo. A combinação das várias alternativas possíveis deu origem a um total de 16
alternativas ambientais. As alternativas de cota de NPA de Daivões resultam da opção
de construção de Padroselos, não constituindo uma alternativa independente.
Tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica
efectuada pela CA, foram identificados impactes positivos ao nível sócio-económico,
essencialmente de carácter nacional, assim como impactes negativos significativos a
muito significativos para todos os factores ambientais (à excepção da Qualidade do
Ar), sendo no entanto, na generalidade, passíveis de minimização.
Assim, em resultado da análise efectuada pela CA para a generalidade dos factores
ambientais ponderados e atendendo aos impactes identificados, verificou-se que a
Alternativa 12 é a menos desfavorável.
Com efeito, a Alternativa 12 foi a alternativa considerada menos desfavorável pela
generalidade dos factores ambientais, designadamente geologia e geomorfologia,
recursos hídricos, sócio-economia, uso do solo, ordenamento do território, qualidade
do ar, ambiente sonoro, património e paisagem.
Acresce, ao nível dos sistemas ecológicos, o seguinte:


a não construção do AH Padroselos, a localizar no rio Beça com uma potência de
230 MW e uma barragem de betão de 109 m de altura, evitará a destruição total e
irreversível da população viável da espécie protegida (Anexo II e V da Directiva
Habitats) de mexilhão-de-rio Margaritifera margaritifera no rio Beça, e ainda a
afectação de outras espécies, como a Toupeira-de-água, o Lagarto-de-água e,
ainda, de habitats prioritários;



a não construção das derivações Alvadia e Viduedo, a localizar dentro do SIC
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Alvão / Marão com o objectivo de acrescentar maior caudal ao AH de Gouvães,
evitará a afectação de várias espécies faunísticas, como a Toupeira-de-água, o
Lagarto-de-água, a Salamandra-lusitânica e a Rã-ibérica, para além da alcateia do
Alvão;


a imposição de cotas de NPA mais baixas, em particular no AH do Alto Tâmega,
permite uma menor afectação, designadamente, de habitats prioritários e de
outros habitats naturais, como o carvalhal, bem como uma menor extensão de
cursos de água.

Ainda assim, ao nível dos Sistemas Ecológicos, o ICNB emitiu parecer desfavorável
dado os impactes negativos identificados sobre os valores naturais da bacia do rio
Tâmega, e também sobre o SIC Alvão / Marão, nomeadamente sobre habitats
prioritários e sobre o Lobo, espécie prioritária, pondo em causa a sua integridade.
No que respeita ao Lobo, a principal afectação expectável será sobre a alcateia da
Sombra, cujo actual local de reprodução se localiza, no entanto, a cerca de 2-3 km do
AH de Gouvães, sendo que a alcateia de Minhéu se considera actualmente
inexistente, tendo em conta os trabalhos de prospecção realizados nos últimos anos.
Sobre os habitats naturais com estatuto de protecção legal, é de salientar a afectação
do habitat 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica
tetralix e do habitat 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae, e também, apesar com menor
significância, do habitat 6230* - Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies,
em substratos siliciosos das zonas montanas e das submontanas da Europa
Continental. Perspectiva-se ainda a afectação de uma população da espécie protegida
Veronica micrantha.
No que se refere à avaliação efectuada ao nível da integridade do SIC Alvão / Marão e
apesar de não se poder concluir de forma clara da sua afectação pela implantação da
alternativa 12 do projecto em apreço, designadamente pela inexistência de cartografia
de referência de habitats existentes dentro do referido Sítio, deverá ser dado
cumprimento às obrigações decorrentes do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24
de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro,
tomando em consideração o documento orientador publicado pela Comissão Europeia
sobre esta matéria (Guidance documento on Article 6(4) of „Habitats Directive‟
92/42/EEC – Clarification of the Concepts of: Alternative Solutions, Imperative reasons
of overriding public interest, Compensatory measures, Overall coherence, Opinion of
the Commission, January 2007).
Para os referidos impactes, preconiza-se na presente DIA um conjunto de medidas de
minimização e de compensação, sendo de salientar os dois programas de
compensação previstos: para o SIC Alvão / Marão e para os sistemas ecológicos da
bacia do rio Tâmega directamente afectados pelo projecto em apreço. Estão ainda
definidos estudos específicos e complementares a desenvolver, do qual deverão
resultar medidas adicionais, bem como vários programas de monitorização.
Ao nível dos restantes factores ambientais, são de destacar os elementos a apresentar
previamente ao RECAPE e em sede de RECAPE relativos aos recursos hídricos
(designadamente sobre a qualidade da água e sobre os regimes de exploração,
caudais ecológicos e caudais reservados), bem como as medidas e os elementos a
apresentar em RECAPE relativos à Sócio-economia, de entre os quais o projecto de
Agência de Desenvolvimento Regional readaptado, o protocolo de colaboração com a
referida Agência e o Plano de Acção para compensação sócio-económica e cultural.
Salienta-se, finalmente, que a presente DIA preconiza o acompanhamento ambiental
da fase de obra por uma comissão constituída pelos organismos com competência nas
matérias relevantes, sendo que a actividade desta comissão deverá manter-se para
além do termo da fase de construção, designadamente no âmbito do
acompanhamento da implementação e avaliação da eficácia das medidas de
minimização e de compensação preconizadas.
Face ao exposto, conclui-se que o projecto “Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão
(AHF)”, designadamente a sua Alternativa 12, poderá ser aprovado, desde que
cumpridas todas as condições constantes da presente DIA.
Importa, ainda, salientar que no que respeita às pedreiras, tendo em conta que:
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Apesar das diversas insistências com o Promotor, no sentido de serem incluídos
no presente EIA os elementos necessários à sua avaliação, não foi até ao
momento possível obter esses elementos, designadamente os PARP (Planos
Ambientais de Recuperação Paisagística);
O desconhecimento do promotor, à data dos últimos elementos apresentados, da
capacidade de os inertes nos locais referenciados, poderem ter as características
adequadas para as obras;
Nenhuma das localizações ter sido apresentada como sendo definitiva e
indispensável para a viabilização do projecto em avaliação;
Considerou a CA que estes projectos não foram tratados como projectos
complementares, encontrando-se assim excluídos da avaliação em apreço. Assim, e
de acordo com a legislação em vigor, as pedreiras a utilizar, ou se encontram em
exploração e estão devidamente licenciadas, ou terão que sujeitar-se a processos
autónomos de licenciamento, no âmbito do respectivo regime jurídico.
De referir, ainda, que deverão ser sujeitos a procedimento de AIA:
a linha eléctrica de ligação do Posto de Corte de Padroselos à Rede Nacional de
Transporte (RNT);
a linha eléctrica de ligação do Parque de Geração de Daivões à RNT;
a linha eléctrica de ligação da Subestação do Alto Tâmega à RNT e esta mesma
Subestação.
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