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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o Decreto-

Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro) 

e a Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, o Instituto da Água, I.P. (INAG), na qualidade de entidade 

licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de Pós-Avaliação, o 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) dos "Aproveitamentos 

Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões". 

A APA, na qualidade de Autoridade de AIA, procedeu à nomeação da respectiva Comissão de Avaliação 

(CA), através do ofício n.º S-005290/2011, de 02/05/2011, que integrou as entidades representadas 

pelos técnicos adiante referidos: 

 APA – Eng.ª Marina Cruz de Barros, Dr.ª Rita Cardoso e Eng.ª Cecília Simões 

 INAG – Eng.º Paulo Machado 

 ICNB – Dr. Carlos Pedro Santos 

 IGESPAR – Dr.ª Alexandra Estorninho 

 DRC/N – Dr. David José da Silva Ferreira 

 CCDR/N – Eng.º José Freire dos Santos 

 LNEG – Dr.ª Rita Solá 

 ISA/CEABN – Arq.ª Sandra Mesquita e Arq. João Jorge 

 ARH/N – Eng.ª Lurdes Resende 

O RECAPE em análise, da responsabilidade da Procesl, é constituído pelos volumes que se descriminam 

em anexo, datados de Março de 2011. Constitui ainda parte integrante do RECAPE uma errata do mesmo 

datada de Abril de 2011. 

Os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, constituem o Sistema 

Electroprodutor do Tâmega (SET), sendo que para cada um dos Aproveitamentos Hidroeléctricos foi 

elaborado um Projecto de Execução autónomo: 

 Projecto de Execução do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães; 

 Projecto de Execução do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega; 

 Projecto de Execução do Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões. 

Para cada um deles foram apresentados os elementos do Projecto de Execução que se descriminam em 

anexo. 

O presente Parecer tem por objectivo proceder à verificação da conformidade do Projecto de Execução 

dos "Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões" com o determinado na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Esta fase do procedimento de AIA tem igualmente como objectivo a determinação da eficácia das 

medidas previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos 

positivos, bem como, se necessário, determinar a adopção de novas medidas. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

Entre Setembro e Junho de 2010 realizou-se o procedimento de AIA n.º 2148, relativo ao Estudo de 

Impacte ambiental (EIA) sobre o Anteprojecto dos "Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, 

Padroselos, Alto Tâmega e Daivões". 
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O SET está inserido no Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH), 

o qual visa contribuir para o cumprimento das quotas de produção de energia a partir de fontes renováveis, indo ao 

encontro de objectivos estratégicos definidos a nível nacional e comunitário. 

Integrando os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, o SET 

contribui com mais de 50%, para alcançar as metas estabelecidas pelo Estado Português para a produção 

de energia hidroeléctrica, ou seja atingir valores de potência instalada adicional da ordem de 2 000 MW, 

até 2020, através dos novos aproveitamentos hidroeléctricos. 

O Anteprojecto do SET envolve a criação de quatro albufeiras e dois açudes: duas albufeiras no Rio 

Tâmega (Alto Tâmega e Daivões, estando a primeira a montante da segunda), 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. 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 Anteprojecto contempla ainda vários projectos complementares: linhas eléctricas de alta tensão para 

ligação do posto de corte de Padroselos às centrais hidroeléctricas (de Gouvães, de Padroselos e 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 a não 

construção de Padroselos. 

Os aproveitamentos hidroeléctricos que integram o SET, localizando-se na bacia hidrográfica do rio 

Tâmega, funcionarão interligados entre si, com uma lógica de exploração conjunta, tendo como essência 

a existência de uma potência instalada em centrais reversíveis da ordem de 890 MW e de uma potência 

instalada de 245 MW em centrais não reversíveis (apenas turbinando), perfazendo o total de cerca de 

1135 MW. 

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. 

No seu Parecer, datado de Maio de 2010, a CA concluiu que 

"Em resultado da análise efectuada (…) para a generalidade dos factores ambientais ponderados 

e atendendo aos impactes identificados, verifica-se que a Alternativa 12 é a menos desfavorável. 

No entanto, face à generalidade dos impactes identificados ao nível dos Sistemas Ecológicos, 

designadamente: 

(…) 

não é possível à CA propor a emissão de parecer favorável para qualquer das alternativas 

analisadas no EIA, (…). 

No entanto, o representante do INAG não concordando com a decisão da CA apresentou uma 

declaração de voto fundamentando a sua posição. 

No que respeita às pedreiras, apesar da análise efectuada no presente Parecer no âmbito de 

alguns dos factores ambientais, 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 próprio promotor desconhecer ainda, à data dos últimos elementos apresentados, a 

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; 

considera-se que estes projectos não foram tratados como projectos complementares, 

encontrando-se fora da avaliação. 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. 

Recorda-se ainda a necessidade de sujeição a procedimento de AIA: da linha eléctrica de ligação 

do Posto de Corte de Padroselos à Rede Nacional de Transporte (RNT); da linha eléctrica de 

ligação do Parque de Geração de Daivões à RNT; da linha eléctrica de ligação da Subestação do 

Alto Tâmega à RNT e desta mesma Subestação." 

Em 21 de Junho de 2010 foi emitida, por Sua Excelência o Senhor Secretário de Estado 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). 

Posteriormente, em 5 de Janeiro de 2011, a DIA foi alterada por Sua Excelência o Senhor Secretário de 

Estado do Ambiente, tendo sido excluído o Elemento n.º V. 2 a apresentar no RECAPE e alterada a 

redacção da Condicionante 6, bem como do Elemento V.3 a apresentar no RECAPE. 

 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

Na sequência da alternativa seleccionada na DIA, foi elaborado um Projecto de Execução autónomo para 

cada um dos Aproveitamentos Hidroeléctricos (Gouvães, Alto Tâmega e Daivões) que integram o SET. 

Os Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) localizam-se na bacia hidrográfica do rio Tâmega, na região 

Norte, inserindo-se maioritariamente no distrito de Vila Real, abrangendo os concelhos de Vila Pouca de 

Aguiar, Ribeira de Pena, Boticas e Chaves. É ainda abrangido o limite nascente do distrito de Braga, 

concelho de Cabeceiras de Basto. 

Elemento do projecto Distrito Concelho Freguesia 

Aproveitamento Hidroeléctrico 
de Gouvães 

Vila Real 
Vila Pouca de Aguiar 

Gouvães da Serra 

Lixa do Alvão 

Santa Marta da Montanha 

Soutelo de Aguiar 

Telões 

Ribeira de Pena Santa Marinha 

Aproveitamento Hidroeléctrico 
do Alto Tâmega 

Vila Real 

Ribeira de Pena Canedo 

Vila Pouca de Aguiar 

Parada de Monteiros 

Pensalvos 

Bragado 

Capeludos 

Boticas 

Fiães do Tâmega 

Curros 

Pinho 
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Chaves 

Arcossó 

Vidago 

Vilarinho das Paranheiras 

Vilela do Tâmega 

Anelhe 

Aproveitamento Hidroeléctrico 
de Daivões 

Vila Real 
Ribeira de Pena 

Canedo 

Ribeira de Pena (Salvador) 

Santa Marinha 

Santo Aleixo de Além Tâmega 

Vila Pouca de Aguiar Parada de Monteiros 

Braga Cabeceiras de Basto 
Cavez 

Vilar de Cunhas 

O AH de Gouvães está incluído no Sitio de Importância Comunitária (SIC) da Rede Natura 2000 Alvão-

Marão (PTCON0003), classificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, 

e designado como SIC nos termos da Decisão da Comissão n.º 2006/613/CE, de 19 de Junho. Por outro 

lado, a Área Protegida mais próxima é o Parque Natural do Alvão, cuja delimitação norte se localiza a 

cerca de 7,6 km da albufeira de Gouvães. 

O AH de Gouvães situar-se-á no rio Louredo (também designado como Torno no seu troço a montante) 

que é um afluente da margem esquerda do rio Tâmega, o AH de Daivões situar-se-á no rio Tâmega e o 

AH de Alto Tâmega situar-se-á no rio Tâmega, imediatamente a montante da albufeira de Daivões. 

O esquema de interligação dos AH é o seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: RECAPE dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 

APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS 

As principais características de cada um dos AH são as seguintes, sendo que as centrais hidroeléctricas 

totalizam uma potência instalada de 1 154 MW, à qual acresce a potência de cerca de 4 MW relativa ao 

grupo que turbinará o caudal ecológico instalado no AH de Daivões: 

Características 
APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS 

Gouvães Alto Tâmega Daivões 

BARRAGENS 

Tipo Gravidade Abóboda de dupla curvatura Arco Gravidade 

Altura máxima acima da 
fundação (m) 

30 106,50 77,50 

Desenvolvimento do 
coroamento (m) 

232,7 334 263 

Largura do coroamento (m) 8  8,5 
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ALBUFEIRAS 

Área inundada – NPA (ha) 175,8 466 341 

Volume total (hm3) 13,7 131,707 56 

NmE 873 300 223 

NPA 885 315 228 

NMC 886,24 315,7 229,36 

CENTRAIS HIDROELÉCTRICAS 

Reversibilidade Sim Não Não 

Caudal máximo turbinável 
(m3/s) 

146,7 200 220 

Número de grupos 4 2 2 

Potência máxima (MW) 880 160 114 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães 

O AH de Gouvães é constituído pelos seguintes elementos: 

 Barragem 

 Circuito hidráulico, que liga as albufeiras de Gouvães a Daivões, tendo um comprimento total em 

desenvolvimento de 7 666,39 m, sendo projectado para um caudal máximo turbinável de 

146 x 67 m3/s; é fundamentalmente subterrâneo, excepto num troço de conduta forçada definido 

em vala com 842 m, com uma queda bruta máxima de 665 m. 

Este circuito é constituído por 

 Estrutura de adução (Tomada de água na albufeira de Gouvães + Poço de comportas) 

 Túnel de adução 

Com 7 m de diâmetro interno e 4 672,73 m de comprimento total em desenvolvimento, 

constituído por dois troços (troço inicial desde a tomada de água e o poço de comportas; 

troço até à chaminé de equilíbrio) 

 Chaminé de equilíbrio superior 

Com 66,70 m de altura e 21 m de diâmetro interior 

 Conduta forçada 

Com comprimento total em desenvolvimento de 2 153,72 m, constituído por 

▪ Um túnel superior blindado (entre a chaminé de equilíbrio e o início do troço em 

vala) com 6 m de diâmetro e um comprimento em desenvolvimento de 299,92 m 

(297 m em planta) 

▪ Seguido de um troço em vala (entre os troços em túnel blindado) com 5,40 m de 

diâmetro interno e 842,333 m de comprimento em desenvolvimento (799 m em 

planta) 

▪ Túnel inferior blindado (entre o fim do troço em vala e o troço correspondente 

aos poços verticais) com 5,40 m de diâmetro interno e comprimento em 

desenvolvimento de 642,17 m (635,06 m em planta) 

▪ 2 poços verticais, com 318,06 m de comprimento em desenvolvimento total 

(incluindo cotovelo) 

▪ Repartidor inferior para os quatro ramais de alimentação dos grupos da central 

hidroeléctrica, cada um com 2,80 m de diâmetro interno, e um comprimento de 

em desenvolvimento de 51,24 m 

 Central hidroeléctrica em caverna 

Equipada com 4 grupos reversíveis (turbina/bomba) 

 Conduta de aspiração/túnel de restituição 

Com um comprimento médio total em desenvolvimento de 839,94 m, constituída por 

túneis correspondentes aos 4 ramais de aspiração dos grupos da central hidroeléctrica e 

"manifold" de reunião dos ramais, passando para um único. Fará a aspiração dos caudais 

da central até à albufeira de Daivões 
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 Túnel de aspiração 

Entre a saída do "manifold" e a tomada de aspiração na albufeira de Daivões, constituído 

por um túnel em pressão com 7 m de diâmetro interior e um comprimento em 

desenvolvimento de 696,77 m 

 Chaminé de equilíbrio inferior 

Com 2 galerias em abóboda, respectivamente, com as seguintes dimensões de largura x 

altura x comprimento - 10 x 9 m x 66 m (galeria inferior) e 10 x 9 m x 60 m (galeria 

superior). 

A ligação desta chaminé de equilíbrio com o circuito hidráulico concretiza-se através de 4 

poços verticais de 3,10 m de diâmetro. Cada poço tem um comprimento de 57,16 m 

entre os ramais de aspiração e a soleira da galeria inferior. 

 Tomada de água na albufeira de Daivões 

 Dispositivo de descarga de caudal ecológico 

 Subestação de Gouvães de 60/20 kV (Alta Tensão/Média Tensão - AT/MT) 

Face ao previsto no Anteprojecto, foram introduzidas alterações no Projecto de Execução. 

A tipologia da barragem foi alterada face ao previsto no Anteprojecto (enrocamento) uma vez que o 

estudo geológico-geotécnico concluiu que as características do local permitem a construção de uma 

barragem de betão: esta zona, devido ao seu substrato rochoso (granitos) e, nomeadamente, ao seu 

baixo grau de alteração, ausência de fracturação, permite apoiar uma barragem de betão. A mudança de 

tipologia da barragem permitiu a redução da dimensão das obras e ainda a implantação do descarregador 

sobre o coroamento da barragem, evitando a obra específica do mesmo (a construção de 

descarregadores em canal sobre as encostas ou em poço com galeria em túnel). A localização da 

barragem foi deslocada 50 m para montante, permitindo minimizar a escavação e o volume de betão 

necessário. No entanto, devido à alteração da tipologia da barragem, há um aumento de 211.825 m3 de 

escombros. A alteração da tipologia da barragem de Gouvães permite ainda que não seja necessário o 

desvio provisório do rio Torno. 

O trajecto do circuito hidráulico que liga Gouvães a Daivões foi alterado, ficando mais comprido mas, por 

outro lado, a extensão do troço não subterrâneo foi diminuída em 1 km, passando a ser de apenas 

842 m. Este troço deixa de ser suspenso em estacas de betão e passa a estar todo em vala. A tomada de 

água foi deslocada 350 m para jusante, ficando mais próxima da barragem e foi introduzida uma 

ensecadeira subterrânea que permite uma melhor gestão do sistema. A central subterrânea foi deslocada 

mais para montante do circuito, o que implica um túnel maior de acesso à mesma. 

A tomada de água (constituindo o início do Circuito hidráulico) na albufeira de Gouvães foi deslocada 

350 m para a proximidade da barragem (passando a situar-se a cerca de 100 m a montante da 

barragem), tendo em vista concentrar a área das obras, o que permite ainda atingir a cobertura de 

terreno para realização em segurança do emboquilhamento do túnel de adução à albufeira de Daivões. 

O túnel de adução sofreu alteração de traçado com o objectivo de garantir o seu adequado recobrimento. 

Por outro lado, a solução adoptada contempla uma passagem segura no cruzamento do túnel sob a auto-

estrada A-7, localizando-se a uma distância suficiente para garantir a não afectação do seu 

funcionamento durante o processo de construção. O comprimento do circuito em túnel foi aumentado, 

diminuindo-se o troço de conduta em vala; esta alteração decorreu de o final do túnel ter sido implantado 

a uma cota menor, como consequência de aspectos técnicos do cálculo hidráulico e construtivos. A obra 

prevista na saída do túnel foi reduzida em resultado de terem sido implantados na própria chaminé de 

equilíbrio os elementos da parte terminal da conduta forçada. 
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A plataforma onde se situa a chaminé de equilíbrio passou a coincidir com a plataforma de ataque para a 

execução do túnel, motivo pelo qual a plataforma passou a ser maior (no Anteprojecto não foram 

consideradas as plataformas necessárias para a construção dos túneis). 

A chaminé de equilíbrio superior será constituída por uma chaminé em poço, maioritariamente 

subterrânea, tendo apenas alguns metros acima do terreno natural. 

A conduta forçada passou a ser enterrada na totalidade do traçado (vala e túnel), tendo sido alterado o 

local de início do troço em vala de modo a reduzir a sua extensão e aproveitar os caminhos existentes; 

foram eliminados os troços a céu aberto. Foi ainda modificado o traçado para evitar a passagem por 

zonas de cultivo e possibilitar o afastamento da povoação de fonte do Mouro, para reduzir as afectações 

desta povoação. Para evitar as afectações durante a fase de construção, a extensão do troço em vala foi 

reduzido, sendo o troço final da conduta forçada (antes dos poços) em túnel. 

Por outro lado, os poços existentes antes da central passaram a verticais para redução dos riscos 

geotécnicos e construtivos, garantindo-se uma maior segurança; os poços foram duplicados em duas 

condutas com menor diâmetro, em vez de uma só. O local de início destes poços foi alterado, implicando 

a alteração da plataforma. 

Na sequência dos estudos geológicos, a localização da central hidroeléctrica (CH) foi alterada para uma 

zona mais afastada do rio Tâmega, tendo-se também concluído que o poço da conduta forçada pode ser 

vertical. Assim, a plataforma de saída dos cabos da central passou a situar-se sobre a própria central. Por 

outro lado, uma vez que a tubagem forçada em poço é vertical, ambas as plataformas (da central e do 

implantação da conduta) passarão a estar mais próximas permitindo reduzir a zona de afectação das 

obras. 

O túnel de restituição assim como o túnel de acesso à central sofreram um aumento de extensão como 

consequência da alteração de localização da central. 

A localização da tomada de água na albufeira de Daivões foi deslocada 30 m para montante, de forma a 

garantir as condições geológicas mais favoráveis. 

A localização do Posto de Corte (PC) de Padroselos foi alterada na sequência da não aprovação do AH de 

Padroselos, o que implicou a necessidade de criação de um Posto de Corte em Gouvães. Situando-se o 

mais próximo possível da central de Gouvães, a nova localização teve por objectivo reduzir a extensão 

das linhas de escoamento de energia, concentrando as instalações, na medida do possível. 

Na mesma plataforma de implantação do Posto de Corte de Gouvães será instalada a Subestação (SE) de 

Gouvães de 60/20 kV. O Posto de Corte de Gouvães, de 400 kV (o qual não está abrangido pelo presente 

procedimento de avaliação, encontrando-se a decorrer o respectivo procedimento de AIA), substitui o 

Posto de Corte de Padroselos, previsto no Anteprojecto, e irá estabelecer a ligação à Rede Nacional de 

Transporte (RNT) a 400 kV. 

A subestação 60/20 kV (Alta Tensão/Média Tensão - AT/MT) será equipada com dois transformadores 

60/20 kV – 20 MVA, destinando-se a alimentar uma rede de 20 kV (rede esta objecto de um projecto de 

licenciamento próprio) cuja finalidade é a de assegurar a alimentação de energia eléctrica necessária aos 

serviços auxiliares, de todo o AH, incluindo a subestação e o futuro Posto de Corte de Gouvães. Estas 

linhas de 20kV são as seguintes: 

 Linha SE Gouvães – PC Alto Tâmega, linha dupla a 20 kV 

 Linha SE Gouvães – Barragem Gouvães, linha simples a 20 kV 

 Linha SE Gouvães – PC Daivões, linha dupla a 20 kV 

 Linha SE Gouvães – CH Gouvães, linha simples a 20 kV 
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Na subestação 60/20 kV, o posto de 60 kV e os transformadores de potência serão montados no exterior 

(no Parque Exterior de Aparelhagem - PEA); no interior será montado o posto de 20 kV e todo o 

equipamento associado. 

O Posto de Corte de Gouvães de 400 kV será instalado no interior de um edifício situado no pátio 

exterior; no interior ficarão apenas os pórticos de amarração das linhas e as necessárias terminações para 

ligação aos painéis interiores. A este posto de corte ligar-se-ão as seguintes linhas aéreas de muito alta 

tensão a 400 kV: 

 Linha PC Alto Tâmega – PC Gouvães, linha dupla 

 Linha PC Gouvães – SE Ribeira de Pena (REN), linha dupla 

 Linha PC Gouvães – SE Ribeira de Pena (REN), linha simples 

Para estas linhas aéreas de muito alta tensão encontra-se a decorrer o respectivo procedimento de AIA 

relativo ao correspondente Estudo Prévio. 

A subestação 60/20 kV será construída numa primeira fase e servirá também para fornecer energia 

durante a fase de obras, enquanto o Posto de Corte será construído numa 2 ª fase e funcionará apenas 

na fase de exploração. O Posto de Corte será compacto, do tipo GIS. 

A Subestação 60/20 kV, assim como o futuro Posto de Corte de 400 kV, ficarão localizadas na margem 

esquerda do rio Tâmega, numa plataforma comum de 9802,06 m². 

De acordo com o RECAPE, o inicio da obra do AH de Gouvães está previsto para Abril de 2011 e o final 

para Dezembro de 2016. As obras começarão com o circuito hidráulico e central e a barragem só será 

iniciada em Fevereiro de 2015. O AH de Gouvães deverá estar pronto a funcionar em Fevereiro de 2018. 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega 

O AH de Alto Tâmega é constituído pelos seguintes elementos: 

 Barragem 

 Descarregadores de cheias (principal e auxiliar) em túnel e independentes da barragem. 

O descarregador principal totalmente independente da barragem, em túnel mineiro, será 

implantado na vertente da margem esquerda (com tomada junto ao NPA), com 743 m de 

extensão; o descarregador auxiliar (com tomada submersa), tendo cerca de 367 m de extensão, 

resulta do aproveitamento, no final da obra, do circuito em túnel de desvio provisório do rio, 

situado na margem esquerda 

 Descarga de fundo da barragem, que ficará parcialmente incorporada na base barragem, na 

encosta da margem direita (inclui tomada de água e ensecadeira). Este circuito tem cerca de 

111 m de desenvolvimento 

 Central hidroeléctrica, de pé-de-barragem, ocupará uma área de 50 x 67 m2 e uma altura máxima 

de 48 m. No espaço compreendido entre o edifício da central e a barragem, serão instalados os 

transformadores. A restituição da central será executada mediante rampa para a albufeira de 

Daivões 

 Circuitos hidráulicos da central hidroeléctrica 

Cada um dos dois circuitos hidráulicos da central hidroeléctrica será constituído por uma tomada 

de água (instalada em torre) e por um descarregador dos caudais turbinados para um canal de 

restituição comum aos dois circuitos; o desenvolvimento total de cada circuito, incluindo o canal 

de restituição, é de 123,93 m 

 Sistema de desvio provisório para construção da barragem, constituído por galeria em túnel 

mineiro (com 316,14 m de desenvolvimento), ensecadeira de montante (do tipo abóboda em 

betão de curvatura única, com 22,70 m de altura máxima acima da fundação, e coroamento com 
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64 m de desenvolvimento) e ensecadeira de jusante (em betão gravidade, com 11 m de altura 

máxima acima da fundação e coroamento com 35,60 m de desenvolvimento) que será demolida 

após a construção 

 Posto de observação da barragem, localizado junto do seu encontro da margem esquerda, numa 

plataforma acima da cota do coroamento da mesma 

 Posto de Corte do Alto Tâmega de 400 kV (que não está abrangido pelo presente procedimento 

de avaliação), situado na margem esquerda da barragem, recebe as linhas aéreas de alta tensão 

provenientes da central e dele partem as linhas aéreas de alta tensão de ligação ao Posto de 

Corte de Gouvães. 

Assim, as linhas aéreas de muito alta tensão a 400 kV que ligam ao Posto de Corte do Alto 

Tâmega são as seguintes: 

 Linha Central do Alto Tâmega – PC Alto Tâmega, linha dupla a 400 kV 

 Linha PC Alto Tâmega – PC Gouvães, linha dupla a 400 kV 

Para estas linhas aéreas de muito alta tensão encontra-se a decorrer o respectivo procedimento 

de AIA relativo ao correspondente Estudo Prévio. 

Para a alimentação dos serviços auxiliares da instalação, dispor-se-á de um sistema de 

distribuição de linhas de 20 kV a partir de um Centro de Distribuição de 20 kV situado na 

Subestação de Gouvães. Estas linhas serão objecto de um projecto de licenciamento próprio; as 

linhas em causa são: 

 Linha SE Gouvães – PC Alto Tâmega, linha dupla a 20 kV 

 Linha PC Alto Tâmega – CH Alto Tâmega, linha simples a 20 kV 

 Linha PC Alto Tâmega – Barragem Alto Tâmega, linha simples a 20 kV 

Face ao previsto no Anteprojecto, as alterações introduzidas no Projecto de Execução residiram nos 

descarregadores de cheias, que deixaram de estar associados à barragem e implantados sobre as 

margens esquerda e direita, passando a ser considerado um descarregador de cheias principal e um 

descarregador de cheias auxiliar. O descarregador de cheias principal é em túnel escavado na rocha na 

margem esquerda do rio Tâmega. O descarregador de cheias auxiliar resulta do aproveitamento do 

circuito em túnel do desvio provisório do rio. Esta alteração é justificada pelas condições geológicas 

locais, sendo que a orientação dos xistos na margem direita não é favorável à construção do 

descarregador em canal (conforme previsto no Anteprojecto). Como consequência desta alteração ocorre 

um aumento em 112.657 m3 de escombro mas diminui a afectação da área da barragem. 

Apesar de não ser evidenciado no RECAPE nem as peças desenhadas evidenciarem a alteração da 

localização da barragem, pela consulta das peças do Projecto de Execução, detectam-se referências de 

alteração relativamente ao inicialmente previsto no Anteprojecto: "Face ao aprofundamento dos estudos 

e à alteração de parâmetros e soluções hidráulicas, a geometria da barragem de Alto Tâmega, quer em 

perfil quer em planta, sofreu uma evolução (…). Também a localização e orientação da barragem (…) 

sofreram ajustes, de forma a optimizar a posição de acordo com factores técnicos e económicos. Assim, 

no que respeita à direcção ao longo do leito do rio, a barragem sofreu uma translação de 100 m no 

sentido de montante (…). Finalmente, procedeu-se, ainda, a um ajuste da posição da obra, na direcção 

transversal ao leito do rio (…)". 

No Relatório Técnico do RECAPE verifica-se que, na figura 5 (pág.47), a área inundável não corresponde 

com a escala e as escombreiras estão trocadas face à descrição das mesmas e figura da pág. 39. 

De acordo com o RECAPE está previsto o inicio da obra em Abril de 2011 e fim em Maio de 2016. 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões 

O AH de Daivões localiza-se a cerca de 15 km a jusante da barragem do Alto Tâmega, cerca de 1 km a 

jusante da confluência com o rio Beça e a cerca de 34,7 km a montante da barragem de Fridão, sendo 
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constituído pelos seguintes elementos: 

 Barragem 

 Descarregador de cheias, sobre o corpo da barragem 

 Descarga de fundo, constituída por dois circuitos de descarga que ficarão localizados, quase na 

totalidade, dentro do corpo da barragem 

 Central hidroeléctrica semi-enterrada, na margem direita junto do pé-de-barragem 

 Circuito hidráulico da central hidroeléctrica 

Cada um dos dois circuitos hidráulicos (um por grupo) da central hidroeléctrica será constituído 

por tomada de água (na margem direita, instalada em torre), descarregador dos caudais 

turbinados para um canal de restituição (a jusante da bacia de dissipação do descarregador de 

cheias) comum aos dois circuitos 

 Sistema de desvio provisório para construção da barragem, constituído por galeria em túnel, 

ensecadeira de montante e ensecadeira de jusante 

 Circuito hidráulico de descarga de caudal ecológico, com uma descarga através de um grupo 

próprio, destinado a turbinar o caudal ecológico com uma potência de 3,8 MW (na informação 

disponível também é referida a potência de 4,1 MW), e uma válvula de jacto oco para os casos 

de indisponibilidade do grupo próprio. Os caudais são restituídos a jusante da bacia de 

dissipação. 

Assim, este circuito é constituído por: 

 Tomada de água no paramento de montante da barragem 

 1º troço de conduta no interior do corpo da barragem 

 2º troço de conduta enterrada, entre a bacia de dissipação e a central hidroeléctrica 

 Descarga dos caudais a jusante da bacia de dissipação 

 Posto de observação da barragem 

 Posto de Corte de Daivões de 400 kV, situado na margem esquerda da barragem, próximo da 

central hidroeléctrica recebe as duas linhas aéreas de alta tensão (400 kV) provenientes da 

central e dele parte a linha de ligação à subestação da REN a construir em Ribeira de Pena (que 

não está abrangida pelo presente procedimento de avaliação). 

Assim, as linhas aéreas de muito alta tensão a 400 kV que ligam ao Posto de Corte de Daivões 

são as seguintes: 

 Linha Central de Daivões – PC Daivões, linha dupla a 400 kV 

 Linha PC Daivões – SE Ribeira de Pena (REN), linha simples a 400 kV 

Para a alimentação dos serviços auxiliares da instalação, dispor-se-á de um sistema de 

distribuição de linhas de 20 kV a partir de um Centro de Distribuição de 20 kV situado no Posto 

de Corte de Daivões, que por sua vez será alimentado a partir de duas linhas aéreas provenientes 

do Centro de Distribuição de 20 kV da Subestação de Gouvães; as linhas em causa são: 

 Linha SE Gouvães – PC Daivões, linha dupla, a 20 kV 

 Linha PC Daivões – CH Daivões, linha simples a 20 kV 

 Linha PC Daivões – Barragem Daivões, a 20 kV (linha subterrânea) 

A jusante da barragem de Daivões, numa extensão total de 2 755 m, serão executadas as seguintes 

obras no rio Tâmega até à Ponte de Cavez, já na extremidade de montante da futura albufeira de Fridão 

(NPA=160): 

 Regularização do rio numa extensão de cerca de 2 200 m 

 Açude móvel de Daivões galgável (situado a 2 212 m a jusante da barragem) e canal de medição 

de caudal associado, localizado a cerca de 260 m a jusante do açude (2 740 m a jusante da 

barragem), sendo regularizado o troço de rio entre as duas obras. 

O açude, equipado com 4 comportas de charneira, terá circuitos hidráulicos de descarga de fundo 

e de descarga de caudal ecológico, implantados no encontro da margem direita; tendo 10,5 m de 
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altura máxima, o NPA poderá alcançar a cota 163,5 (volume armazenado de 0,3 dam3 e área 

inundada de 92 000 m2). 

O objectivo principal da construção deste açude é dar apoio à pista de pesca de Cavez, situada a 

montante do mesmo, criando uma pequena albufeira estável defronte da dita pista, nos períodos 

em que ocorrerem competições desportivas, e o mais estável possível no resto do ano. 

Para a construção do açude será necessário desviar o rio Tâmega, através de duas ensecadeiras 

(de montante e jusante). 

Por sua vez, o canal de medição de caudal, com um desenvolvimento total de 21 m, é constituído 

por uma barreira transversal (com 3,25 m de altura máxima e 27,6 m de largura total), seguida 

de um canal trapezoidal com 1,5 m x 21 m (localizado na margem direita do leito regularizado do 

rio Tâmega), com o medidor instalado 13 m a jusante. 

A construção deste canal decorre da necessidade de medição em permanência dos caudais 

ecológicos a lançar para jusante. 

 Regularização do rio a jusante do medidor de caudal, na transição para o leito do rio natural a 

jusante, envolvendo a escavação, na zona central, de um canal trapezoidal com 10 m de rasto. 

Face ao previsto no Anteprojecto, as alterações introduzidas no Projecto de Execução residiram no 

descarregador de cheias, que passou a ser apenas um, estando sobre o corpo da barragem (em vez de 

se situar nas margens, como previsto no Anteprojecto). Esta alteração decorreu das características 

geológicas do local: verificou-se que o terreno junto aos encontros se encontrava descomprimido até 

profundidades significativas. Esta alteração de implantação do descarregador de cheias obrigou à 

construção de uma bacia de dissipação. Isto implica um aumento de 459.756 m3 de material escavado. 

Por outro lado, foi também alterada a posição da central hidroeléctrica e o dispositivo de caudal 

ecológico. A central, anteriormente localizada ao pé da barragem, passou a estar na margem direita 

(semi-enterrada), decorrente das características geológicas do local. Consequentemente, foi necessário 

mudar o desvio provisório para a margem esquerda. No circuito de descarga do caudal ecológico foi 

instalado um grupo próprio, destinado ao seu turbinamento. 

A regularização do rio a jusante de Daivões e a construção do açude para regularização dos caudais 

descarregados por Daivões é um elemento do Anteprojecto que foi totalmente alterado em Projecto de 

Execução. Esta situação será objecto de análise mais adiante. 

De acordo como RECAPE prevê-se o inicio das obras deste AH em Abril 2011 e final em Maio de 2016. 

 

Sistematizadamente, as alterações introduzidas no Projecto de Execução, face ao previsto no 

Anteprojecto, para cada um dos AH, são as seguintes: 

AH de GOUVÃES 

 Anteprojecto Projecto de Execução 

BARRAGEM 

Tipo Enrocamento Gravidade 

Cota coroamento 887,5 887,5 

Altura do coroamento (m) 30,5 30 

Desenvolvimento do coroamento (m) 263 232,7 

Largura do coroamento (m) 7 8 

NPA cota 885 cota 885 

Volume total armazenado (hm3) 14 13,7 

Área inundada (ha) 177 175,8 

CIRCUITO HIDRÁULICO 

Estrutura de adução (Tomada de água em Gouvães+Poço de comportas) 

Localização da tomada de água 450 m a montante da barragem 100 m a montante da barragem 

Poço de comportas - Diâmetro interno (m) 8,30 8,30 

- Altura (m) 30,19 29,06 
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Túnel de adução 

Comprimento total (m) 5 150 4 672,73 

Diâmetro interno (m) 7 7 

Chaminé de equilíbrio superior 

Localização 170 m a montante do final do túnel  

Diâmetro interno (m) 24,5 21 

Altura (m) 73,5 66,70 

Conduta forçada 

Troço 1 - entre a chaminé de equilíbrio e o 
início do troço em vala 

Instalada a céu aberto e com alguns 
troços em vala 
5,20 m de diâmetro interno 
1 800 m de extensão 

Em túnel 
297 m de extensão 
6 m de diâmetro interno 

Troço 2 – entre os troços em túnel Em vala 
5,40 m de diâmetro interno 
842 m de extensão 

Troço 3 - entre o fim do troço em vala e o 
troço correspondente aos poços verticais 

Em túnel 
5,40 m de diâmetro interno 
635,06 m de extensão 

Troço 4 - Poços verticais 1 túnel inclinado 
5,2 m de diâmetro interno 
 
 
500 m de comprimento em 
desenvolvimento total 

2 túneis verticais 
3,60 m de diâmetro interno, cada 
2 bifurcações de DN 3,60 m para 2 x 
DN 2,80 m 
318,06 m de comprimento em 
desenvolvimento total 

Troço 5 “manifold” horizontal de alimentação 
dos 4 grupos da central hidroeléctrica 
 
 
 
 
 
2,80 m de diâmetro, de cada um dos 
4 ramais 

Repartidor inferior em túneis para os 
quatro ramais de alimentação dos 
grupos da central hidroeléctrica. 
Túnel com duas bifurcações de DN 
3,60 m para 2 x DN2,80 m e redução 
a DN1,60 m cada um à entrada da 
central 
2,80 m de diâmetro, de cada um dos 
4 ramais 

Central 4 grupos reversíveis 220 MW/cada um e capazes de turbinar conjuntamente 
146,7 m3/s 

Túnel de restituição 300 m de comprimento 
4x3,10 m de diâmetro interno, seguido 
de 7,0 m de diâmetro interno 

700 m de comprimento 
4x3,50 m de diâmetro interno, 
seguido de 7,0 m de diâmetro 
interno 

Túnel de acesso à central 569 m de comprimento 700 m de comprimento 

Tomada de água na albufeira de 
Daivões 

  

POSTO DE CORTE 

 Margem direita do rio Tâmega Margem esquerda do rio Tâmega 

 Padroselos Gouvães 

ACESSOS 

Acessos definitivos 

Barragem Margem direita do coroamento da 
barragem, a partir da EM 206 

Acede-se pela EM 557 de acesso à 
localidade de Gouvães da Serra 

Acesso a Gouvães da Serra Acesso pela EM 557 pela margem 
esquerda do coroamento da barragem 

Acesso pela EM 557 de acesso à 
localidade de Gouvães da Serra e à 
própria barragem de Gouvães 

Chaminé de equilíbrio Não tem acesso A partir da EM 206 

Central Acesso por caminhos municipais a 
partir da EM 312 

Acesso por caminhos municipais a 
partir da EM 312 

Subestação Acesso pela margem esquerda do rio 
Tâmega 

A partir da EM 206 

AH DE ALTO TÂMEGA 

 Anteprojecto Projecto de Execução 

BARRAGEM 

Tipo Abóboda de dupla curvatura 

Cota coroamento 318 

Altura do coroamento (m) 106,50 

Desenvolvimento do coroamento (m) 334 

Largura do coroamento (m) 9,30 

NPA cota 315 

Volume total armazenado (hm3) 133 131,7 

Área inundada (ha) 469 466 
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DESCARREGADOR DE CHEIAS 

Principal 141 m - margem esquerda 743 m - margem esquerda 

Auxiliar 147 m - margem direita 361 m - margem esquerda 

   

ACESSOS 

Acessos definitivos 

Barragem 2 acessos 1 acesso 

Acesso pela margem direita a partir da 
EM 312 
4 790 m (1 640 m a construir e 330 m 
a beneficiar) 

Acesso pela margem a esquerda a 
partir da EM 548 
5 995 m a construir 

Acesso pela margem direita a partir da 
EM 312 
5 040 m a beneficiar 

Da barragem à central hidroeléctrica 1 160 m - acesso pela margem direita 1 015 m - acesso na margem 
esquerda 

AH DE DAIVÕES 

 Anteprojecto Projecto de Execução 

BARRAGEM 

Tipo Arco Gravidade 

Cota coroamento 231 

Altura do coroamento (m) 77,5 

Desenvolvimento do coroamento (m) 265 

Largura do coroamento (m) 8,5 

NPA cota 228 

Volume total armazenado (hm3) 56 

Área inundada (ha) 341 

DESCARREGADOR DE CHEIAS 2 - margem esquerda e margem direita 1 – sobre o corpo da barragem 

CENTRAL HIDROELÉCTRICA Junto à barragem Na margem direita junto do pé-de-
barragem 

DESVIO PROVISÓRIO DO RIO Na margem direita Na margem esquerda 

AÇUDE DE DAIVÕES E 
REGULARIZAÇÃO DO RIO 

Intervenção em 2 479 m 
Açude com 40 m de largura e 2 m de 
altura acima do leito a montante e 
2,35 m a jusante 

Intervenção em 2 755 m 
Açude com 10,5 m de altura máxima 

ACESSOS 

Acessos definitivos 

Barragem Pela margem esquerda, a partir de um caminho de traçado novo que se inicia 
na estrada EN 206 (que liga Ribeira de Pena a Cabeceiras de Basto) 

300 m de comprimento 324 m de desenvolvimento total e 8 
m de largura da plataforma; inclui o 
alargamento da EN 206 no local de 
entroncamento do acesso 

Barragem à central hidroeléctrica  A partir do coroamento da barragem, 
pela margem direita, com cerca de 
702 m de desenvolvimento total e 7 
m de largura total 

Posto de corte Pequeno troço que parte do acesso a estabelecer entre o coroamento da 
barragem e a EN 206 

Açude de Daivões Acesso já existente, a beneficiar 

Face às alterações da construção das barragens e dos órgãos anexos dos AH Gouvães, Alto Tâmega e 

Daivões, acima mencionadas, será necessário efectuar escavações adicionais para os três AH. 

Assim, a comparação do volume de escavações, Anteprojecto vs Projecto de Execução, é a seguinte: 

Previsão do volume 
de escavações 

AH Gouvães e respectivo 
Circuito Hidráulico 

AH 
Alto Tâmega 

AH 
Daivões 

Total 

Anteprojecto 923 000 m3 460 500 m3 510 750 m3 ~1 894 250 m3 

Projecto de 
Execução 

1 134 825 m3 573 157 m3 970 506 m3 ~2 678 488 m3 
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A comparação do volume de escavações e da capacidade bruta das escombreiras prevista no Projecto de 

Execução, face ao preconizado no Anteprojecto é a seguinte: 

 
Previsão do volume de escavações 

dos 3 AH e órgãos anexos 
Capacidade bruta das 

escombreiras 
Anteprojecto 1 894 250 m3 2 722 500 m3 

Projecto de Execução 2 678 488 m3 7 191 278 m3 

 

PROJECTOS COMPLEMENTARES 

Associados aos AH foram definidos acessos (definitivos e provisórios), estaleiros e escombreiras. 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães 

Os acessos definitivos definidos no Projecto de Execução são os seguintes: 

 Barragem e acesso a Gouvães da Serra – A partir da estrada EM-206, tem início uma estrada que 

dá acesso a Gouvães da Serra e que será afectada pela zona de inundação da albufeira de 

Gouvães. Esta estrada de acesso será restabelecida (restabelecimento da EM 557) para dar 

acesso a esta localidade e à própria barragem de Gouvães (coroamento). 

A intervenção apresenta uma extensão de total de 1 841,696 m, iniciando-se no entroncamento 

com a EN 206 e terminando na inserção na EM 557, nas proximidades de Gouvães da Serra. 

 Chaminé de equilíbrio – acede-se a partir da EM 206, por caminhos existentes que serão 

adaptados para a construção e exploração do aproveitamento. 

O acesso, com uma extensão total de 4 235,815 m, aproveitará um caminho rural actualmente 

existente, que liga a EM 206 (entroncamento aproximadamente ao PK 103+070,000) à localidade 

de Bustelo e prosseguindo para Norte, servindo a população existente, garantindo o acesso às 

parcelas até a ponto próximo da chaminé de equilíbrio, a partir do qual terá novo traçado que 

termina na plataforma da chaminé. 

 Subestação de 60/20 kV - acede-se através de caminhos que partem da EM 206 

Com uma extensão de 698,197 m, o acesso aproveitará um caminho actualmente existente, que 

liga o CM 1132 (na zona da Capela da N. Sra. da Guia) a parte da malha urbana/agrícola da 

localidade de Fonte do Mouro, seguido de novo traçado até à plataforma da subestação. 

 Central/túnel de reconhecimento - foi projectado um acesso a partir da estrada municipal EM 312 

O acesso à plataforma de acesso à central/túnel de reconhecimento tem uma extensão total de 

476,051 m, tendo início no caminho que serve a localidade de Paçô (na margem esquerda do rio 

Tâmega) e terminando na plataforma de acesso ao túnel. 

Será ainda efectuado um acesso, com uma extensão total de 1 211,610 m, que consiste no 

prolongamento do acesso ao Túnel de Reconhecimento/Central de Gouvães, até à intersecção 

com a EM 312. Inclui dois troços: Troço1, com uma extensão de 503,932 m, iniciando-se no 

Entroncamento com a EM312 e terminando perto da localidade de Granja Velha (tem cerca de 

200 m de nova plataforma, sendo que na restante extensão é feito o aproveitamento da 

plataforma do caminho existente); Troço 2, com uma extensão de 707,678 m (com 

aproveitamento da plataforma do caminho existente), inicia-se no entroncamento com o Troço 1 

e termina na ligação ao acesso ao Túnel de Reconhecimento/Central de Gouvães 

 Acessos ao pé de barragem e tomada de água em Gouvães - estes três acessos tem início na 

estrada de acesso à barragem e permitirão a comunicação com: 

 Plataforma da tomada de água em Gouvães 

 Galeria de barragem de margem direita e edifício de manobra da descarga de fundo 
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 Galeria de margem esquerda 

De um modo geral, os caminhos existentes serão adaptados, tanto em traçado como em secção tipo, 

para que os veículos e a maquinaria de obra utilizados (na execução e exploração da obra) possam 

circular em condições de segurança. 

Estes acessos adaptaram-se às alterações de localização das instalações definidas no Projecto de 

Execução. Procurou-se evitar as afectações das povoações e melhorar as comunicações locais. Como 

mais relevantes, as alterações introduzidas (face ao previsto no Anteprojecto) são as que se referem ao 

acesso à barragem de Gouvães, o restabelecimento do acesso a Gouvães da Serra (EM-557) e o acesso à 

subestação. 

No Anteprojecto, o acesso à barragem e a restituição da EM-557 realizavam-se de forma separada, no 

Projecto de Execução os dois acessos foram unidos com o fim de minimizar as afectações. 

Relativamente ao acesso à subestação, o acesso definido em Projecto de Execução não existia em 

Anteprojecto, uma vez que a subestação não estava prevista, e o Posto de Corte de Gouvães (a implantar 

na mesma plataforma da subestação) surgiu como consequência da alteração do Posto de Corte de 

Padroselos (previsto no Anteprojecto); no Anteprojecto definiu-se o acesso à subestação de Padroselos 

na margem esquerda do rio Tâmega. 

Os restantes acessos variaram pouco em relação ao definido em Anteprojecto. 

Os acessos provisórios definidos no Projecto de Execução são os seguintes: 

 

A maior parte dos caminhos a utilizar para realização da obra são os existentes, de modo e reduzir as 

afectações, tendo sido também reduzida a necessidade de passagem por povoações. Nestes caminhos 

serão realizados trabalhos de melhoria caso se verifique necessário. Nos casos em que seja imprescindível 

fazer novos caminhos, procurar-se-á minimizar os movimentos de terra e aqueles que não sejam 
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necessários após a conclusão da obra, serão repostos na medida do possível, atendendo às suas 

condições iniciais. 

Na generalidade, todos os caminhos provisórios serão de 5 m de largura, as curvas terão um raio mínimo 

de 15 m e, para o eixo, foi prevista uma inclinação máxima de 15% para poder desenvolver os trabalhos 

em condições de segurança. Relativamente à pavimentação dos caminhos, será adoptado o 

reperfilamento do pavimento/pavimento novo, sem camadas betuminosas: camada de base em agregado 

britado de granulometria extensa com 0,20 m de espessura; leito do pavimento. 

Nos casos em que o caminho existente necessite de um melhor pavimento e em que seja necessário 

realizar trabalhos de melhoria ou de manutenção, será aplicado um pavimento equivalente ao existente. 

Relativamente a áreas de estaleiro, foram definidas as seguintes, assim como as respectivas superfícies a 

ocupar: 

 

Dadas as características do relevo do terreno, será necessário realizar intervenções de modo a obter 

superfícies planas para possibilitar a instalação dos estaleiros; estas intervenções tentarão sempre que 

possível minimizar a alteração do relevo natural nas zonas que não irão ficar submersas e que não sejam 

instalações definitivas, após a conclusão das obras. 

De um modo geral, os estaleiros sociais e escritórios serão instalados na proximidade dos acessos que 

serão efectuados para realização das obras. 

Uma vez que a concepção final dos estaleiros dependerá sempre das opções que venham a ser 

assumidas por cada um dos empreiteiros adjudicatários das diferentes obras que integram o projecto, 

poderão ser acrescentadas novas zonas de estaleiro. 

No final dos trabalhos, todos os acessos não definitivos, plataformas e ocupações provisórias serão 

objecto de intervenção paisagística, onde se tentará reconstruir, na medida do possível, a anterior 

orografia ou adaptá-la harmoniosamente ao ambiente. 

As áreas de escombreiras definidas para depósito dos escombros que resultam das escavações previstas 

no Projecto localizam-se em ambas as margens do rio Torno, a montante da barragem de Gouvães, entre 

as freguesias de Gouvães da Serra e Lixa do Alvão. As suas capacidades são as seguintes: 
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 Escombreira da central (16b) – 550 000 m3 

Localiza-se na margem esquerda do Rio Tâmega, em área da futura albufeira de Daivões, 

formando na sua vertente Norte, uma frente de altura variável entre os 10 e os 12 m 

 Escombreira da subestação (26d) – 356 743 m3 

Localiza-se junto à futura subestação, sendo constituída por 4 taludes com uma altura de 

17,5 m e um talude de 10 m de altura na parte superior do depósito 

 Escombreira de Bustelo (25) – 3 374 240 m3 

Localiza-se junto à auto-estrada A7 e o pk 106 da estrada nacional N206, entre as freguesias de 

Bustelo e Santa Marta de Montanha, formando uma frente na vertente meridional com 3 taludes 

de 17,5 m, e 2 bermas de 5 m 

 Escombreiras da albufeira de Gouvães (1 + 2) – 454 355 m3 

Localização em ambas as margens do rio Torno, a montante da barragem de Gouvães, entre as 

freguesias de Gouvães da Serra e Lixa do Alvão. Nas três plataformas que a constituem, serão 

gerados taludes com uma frente de 5 m de altura 

Os materiais a armazenar nas escombreiras serão terras e rochas que resultam da escavação de túneis 

do circuito hidráulico, acessos e barragem de Gouvães e, segundo a análise efectuada, poderão ser 

posteriormente utilizados nos restantes aproveitamentos do Projecto. 

Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega 

Os acessos definitivos definidos no Projecto de Execução são os seguintes: 

 Acesso ao coroamento da barragem, com cerca de 6 km de desenvolvimento, pela margem 

esquerda (acesso com ligação à Estrada Municipal EM 548 que liga Pensalvos a Parada de 

Monteiros) 

 Acesso do coroamento da barragem à central hidroeléctrica, com uma extensão de cerca de 

1015,8 m, a partir do coroamento da barragem, também pela margem esquerda. De modo a 

possibilitar a passagem sobre o desvio provisório do rio, será ainda necessária a construção de 

um viaduto (desde o PK 0+930 até ao PK 0+946,35), que terá um vão de 16,35 m e 9,06 m de 

altura 

 Acesso ao Posto de Corte, a partir do acesso ao coroamento da barragem, com cerca de 600 m 

de desenvolvimento 

No Anteprojecto estavam previstos 2 acessos à barragem, sendo que no Projecto de Execução só será 

efectuado um acesso. Esta alteração decorreu, fundamentalmente do facto de as pedreiras previstas para 

utilização estarem agora localizadas na margem esquerda; as características geológicas na margem 

direita não permitem a implantação do acesso. 

Relativamente ao acesso do coroamento da barragem à central hidroeléctrica, a alteração da margem 

direita (Anteprojecto), para a margem esquerda, deveu-se às características geológicas existentes na 

margem direita. 

Os acessos provisórios definidos no Projecto de Execução são os seguintes: 

 Acessos às bocas de entrada e saída do desvio do rio 

Parte do acesso ao coroamento da barragem, utilizando quando possível, caminhos existentes; 

localiza-se na margem esquerda do rio e tem uma extensão de cerca de 1050,8 m e 5 m de 

largura. Dele parte o acesso à escombreira 11; deste último parte um troço de cerca de 164,4 m 

até à boca de saída do desvio do rio 

 Acesso à escombreira 11, com uma extensão de 267 m 

 Acesso ao coroamento da barragem (E04) 
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Localizando-se na margem direita do rio, com uma extensão de cerca de 5,3 km, constitui medida 

de compensação socioeconómica, sendo designado como variante a Seirós 

Relativamente a áreas de estaleiro, foram definidas as seguintes, bem como as superfícies totais a 

ocupar: 

Designação Superfície (m2) 

Estaleiro n.º 13a – colocação de betões na barragem 6 000 

Estaleiro n.º 13b – silos e depósitos de materiais para fabricação de betão 22 000 

Estaleiro n.º 13c – caminho de rodagem do blondin, instalações específicas para redes de 
fornecimento de energia, acessos para montagem e manutenção 

18 000 

Estaleiro n.º 14a – construção do túnel de desvio do rio, barragem, central e montagem 
electromecânica dos equipamentos 

20 000 

As duas áreas de escombreiras definidas para depósito dos escombros que resultam das escavações 

previstas no Projecto situam-se nas proximidades da barragem do Alto Tâmega, sendo as seguintes, bem 

como as respectivas capacidades: 

 Escombreira 11 – 513 872 m3 

 Escombreira 14b – 1 191 194 m3 

A escombreira 11 situa-se na margem esquerda, a montante da barragem, no distrito de Vila Real, no 

concelho de Vila Pouca de Aguiar, ocupando uma superfície aproximada de 3,34 ha. A plataforma 

constituída por esta escombreira ocupa um curso de água existente apoiando-se nas suas encostas e 

formando, na sua vertente Norte, taludes de até 56 m de altura e inclinação 3H:2V. 

A escombreira 14b situa-se na margem direita, a jusante da barragem, na Freguesia de Seirós, no 

concelho de Ribeira de Pena, do distrito de Vila Real, ocupando uma superfície aproximada de 6,26 ha. 

A plataforma constituída por esta escombreira apoia-se na encosta natural, formando na sua vertente 

leste, taludes de até 82 m de altura e inclinação 3H:2V. 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões 

Os acessos definitivos definidos no Projecto de Execução são os seguintes: 

 Acesso ao coroamento da barragem, pela margem esquerda (acesso com ligação à EN 206 que 

liga Ribeira de Pena a Cabeceiras de Basto), com 324 m de desenvolvimento total e 8 m de 

largura da plataforma; inclui o alargamento da EN 206 no local de entroncamento do acesso 

 Acesso à central hidroeléctrica, a partir do coroamento da barragem, pela margem direita, com 

cerca de 702 m de desenvolvimento total e 7 m de largura total 

 Acesso ao Posto de Corte, constituindo um pequeno troço que parte do acesso a estabelecer 

entre o coroamento da barragem e a EN 206 

 Acesso ao coroamento do açude de Daivões, através de acesso já existente a beneficiar 

Por outro lado, será construído um novo acesso, para permitir aceder à plataforma das 

ensecadeiras de jusante, com cerca de 100 m de desenvolvimento, entre o entroncamento com a 

estrada existente e esta plataforma 

Os acessos provisórios definidos no Projecto de Execução são os seguintes: 

 Acessos às bocas de entrada e saída do desvio do rio, utilizando quando possível, caminhos 

existentes. O acesso de obra à boca de entrada do desvio do rio situa-se na margem esquerda do 

rio e tem uma extensão de 659,761 m. Dele parte um ramal, de 241,375 m de extensão, até à 

boca de saída do desvio do rio. A largura do caminho é de 5 m 

 Acesso à margem direita da barragem através do leito 

Será utilizado o acesso existente desde a Ponte de Cavez até ao caminho do acesso entre 

barragem e a central 
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 Acesso à escombreira 22b 

Parte do coroamento da barragem e do estaleiro 22a, tendo 1 160 m de extensão (desde o 

coroamento da barragem 

Relativamente a áreas de estaleiro, foram definidas as seguintes, bem como as superfícies totais a 

ocupar: 

Designação Superfície (m2) 

Estaleiro n.º 31a – colocação de betões na barragem 5 000 

Estaleiro n.º 31b – silos e depósitos de materiais para fabricação de betão 24 000 

Estaleiro n.º 31c – instalações gerais de pessoal, escritórios e armazéns, instalações 
específicas para redes de fornecimento de energia, água ar e saneamento, instalações 
específicas de produção 

14 000 

Estaleiro n.º 22a – caminho de rodagem do blondin, colocação de betões na barragem 12 000 

As quatro áreas de escombreiras definidas para depósito dos escombros que resultam das escavações 

previstas no Projecto situam-se nas proximidades da barragem de Daivões, sendo as seguintes, bem 

como as respectivas capacidades: 

 Escombreira 22b – 933 558 m3 

 Escombreira 31b – 31 501 m3 

 Escombreira 31c – 300 012 m3 

 Escombreira 41 – 35 273 m3 

As escombreiras 31b, 31 c e 41 situam-se na margem esquerda (a montante da barragem), estando nas 

proximidades da localidade de Veiga, na freguesia de Salvador, concelho de Ribeira de Pena (distrito de 

Vila Real). Por sua vez, a escombreira 22b situa-se na margem direita, a montante da barragem, no 

distrito de Braga, no concelho de Cabeceiras de Basto. 

A escombreira 22b ocupa uma superfície aproximada de 8,21 ha, sendo constituída por uma plataforma 

apoiada na encosta natural, que forma, na sua vertente a sul, taludes de até 55 m de altura e inclinação 

3H:2V. 

A escombreira 31b ocupa uma superfície aproximada de 0,95 ha; a plataforma constituída por esta 

escombreira forma, na sua vertente leste, taludes de 14 m de altura e inclinação 3H:2V. 

A escombreira 31c ocupa uma superfície aproximada de 3,85 ha, sendo constituída por uma plataforma 

apoiada na encosta natural formando, na sua vertente leste, taludes de até 19 m de altura e inclinação 

3H:2V. 

A escombreira 41 ocupa uma superfície aproximada de 0,53 ha, sendo constituída por uma plataforma 

apoiada na encosta natural formando, na sua vertente norte, taludes de até 30 m de altura e inclinação 

3H:2V. 

As plataformas criadas pelas escombreiras 31b e 31c serão também utilizadas como estaleiros. 

Posteriormente, parte da plataforma da escombreira/estaleiro 31b servirá também como plataforma do 

Posto de Corte de Daivões. 

 

 

As alterações efectuadas no Projecto de Execução, face ao previsto no Anteprojecto, relativamente a 

áreas de estaleiro, escombreiras e acessos, são as que se apresentam sistematizadas seguidamente. 

O RECAPE não apresenta a relação entre as áreas de estaleiros, escombreiras e acessos previstos no 

Anteprojecto e no Projecto de Execução. Esta relação foi solicitada como Elementos Complementares ao 
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promotor. É referido que, para além destes, poderão existir estaleiros novos, de acordo com os 

empreiteiros das obras. 

Os estaleiros definidos em Projecto de Execução e a sua relação com o Anteprojecto são apresentados no 

Quadro 1. A maioria dos estaleiros encontra-se em áreas que não serão submersas. 

A área total de estaleiros previstos no Projecto de Execução apresentado em RECAPE (no Relatório 

Técnico e no Plano de Recuperação Paisagística) é de 43,87 ha. 

No que concerne aos estaleiros, em Projecto de Execução, foi redefinida a sua dimensão e localização 

para locais mais próximos das áreas a intervencionar. Tendo passado de 16 para 20, sendo que o 

aumento está associado ao AH de Gouvães e ao Circuito Hidráulico (situando-se ao longo deste circuito). 

No decurso do desenvolvimento do Projecto de Execução surgiu ainda a necessidade de definir duas 

novas áreas de estaleiro (n.º 43 e n.º 44) que ficarão totalmente submersas pela albufeira de Gouvães. 

Estaleiros 

Quadro 1 - Estaleiros definidos em Projecto de Execução e a sua relação com o Anteprojecto e situação 

final após a obra. 

(a sombreado, os estaleiros localizados total ou parcialmente dentro do SIC Alvão-Marão; ( ) áreas 

disponibilizadas nos Elementos Complementares; G – Gouvães; AT – Alto Tâmega, D – Daivões) 

Nº 
Área 
(ha) 

AH 
Projecto de 
Execução 

Anteprojecto Situação final 

3a 
0,3 

(0,52) 
G  Novo 

Inspecção tomada água (1,88% 
inundado) 

3b 
0,17 
(1,5) 

G  
Sobreposição parcial com 
anterior local da barragem 

Recuperado 

13a 
0,6 

(0,97) 
AT  

Área do estaleiro 13 
(sobreposição em 0,03 ha) 

Recuperado 

13b 
2,2 

(2,19) 
AT  

Área do estaleiro 13 
(sobreposição em 0,84 ha) 

Posto de corte do AT 

13c 
1,8 

(1,85) 
AT  Novo Recuperado 

14a 
2 

(1,99) 
AT  

Sobreposição com o estaleiro 
14 

Recuperado 

16a 
0,3 

(0,56) 
G  

Área de estaleiro 16 
(sobreposição em 0,44) 

Acesso á central de Gouvães (25% 
submerso) 

16c 
0,2 

(0,42) 
G  

Área do estaleiro 26 
(sobreposição em 0,14 ha) 

Plataforma poço de cabos 

22a 
1,2 

(0,58) 
D  

Área do estaleiro 22 
(sobreposição em 0,17 ha) 

Recuperado 

23 
0,3 

(0,43) 
G  Novo 

Inspecção ataque intermédio 
adução 

26a 
0,2 

(0,37) 
G  Novo Inspecção chaminé equilíbrio 

26b 
0,5 

(0,48) 
G  Novo 

Inspecção boca norte do túnel de 
adução 

26c 
0,3 

(0,62) 
G  

Escombreira 26 (sobreposição 
em 0,16 ha) 

Inspecção boca sul da forçada em 
túnel inferior 

26e 
0,5 

(0,48) 
G  Novo Recuperado 

26f 
0,3 

0,45) 
G  Novo 

Plataforma superior da forçada em 
poço 

31a 
0,5 

(0,36) 
D  

Área do estaleiro 31 
(sobreposição em 0,03 ha) 

Recuperado 

31b 
2,4 

(1,37) 
D 

Sobreposição com 
escombreira 31 b 

Área do estaleiro 31 e posto de 
corte de Daivões (sobreposição 

em 0,92 ha) 
Posto de corte de Daivões 

31c 
1,4 

(5,65) 
D 

Sobreposição com 
escombreira 31c 

Área do estaleiro 31 
(sobreposição em 1,07 ha) 

Zona de lazer 

37a 
1,1 

(1,17) 
G  

Escombreira 25 (sobreposição 
em 0,19 ha) 

Recuperado 

37b 5,2 G  Novo Recuperado 
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Nº 
Área 
(ha) 

AH 
Projecto de 
Execução 

Anteprojecto Situação final 

(5,26) 

37c 
2,6 

(2,62) 
G  Novo Recuperado 

43 
1,8 

(1,82) 
G 

Sobreposição total 
com escombreira 2 

Novo Submerso 

44 
18 

(18,01) 
G 

Sobreposição parcial 
com a pedreira 

Novo Submerso 

Pedreiras 

No que concerne às pedreiras, em Projecto de Execução apenas se mantém a pedreira do AH de 

Gouvães, a qual não está abrangida pela presente avaliação. 

Escombreiras 

No Quadro 2 apresentam-se as áreas de escombreiras e a sua relação com o Anteprojecto. O total das 

áreas de escombreira consideradas no projecto é de 62,74 ha dos quais 27,87 ha serão submersas. 

Verifica-se que foram abandonadas grande parte das escombreiras apresentadas no Anteprojecto 

(23, passando para 11 no Projecto de Execução): as escombreiras passaram a ocupar cerca de 159 ha 

(46 ha correspondem a áreas dentro da superfície a submergir), do total de cerca de 197 ha previstos no 

Anteprojecto. 

No decurso do desenvolvimento do Projecto de Execução surgiu ainda a necessidade de definir uma nova 

área de escombreira (n.º 41), que ficará submersa pela albufeira de Daivões. 

Quadro 2 - Escombreiras definidas em Projecto de Execução e a sua relação com o Anteprojecto e 

situação final após a obra. 

(a sombreado, as escombreiras localizadas total ou parcialmente dentro do SIC Alvão-Marão; ( ) áreas 

disponibilizadas nos elemento complementares; G – Gouvães; AT – Alto Tâmega, D – Daivões) 

Nº 
Área 
(ha) 

Volume 
(m3) 

AH Projecto de Execução Anteprojecto 
Altura 

taludes 
Situação 

final 

1 e 2 

16.5 
(4,31) 

+ 
(8,49) 

454.335 G  

Escombreira 1 (sobreposição em 
0,44 ha) 

Escombreira 2 (sobreposição em 
1 ha) 

5 Submersa 

11 
3,34 

(4,18) 
513.872 AT  Nova 56 Submersa 

14b 
6,26 

(7,13) 
1.191.195 AT  Corresponde com a 14 82 Recuperada 

16b 
7,5 

(7,9) 
550.000 G  

Escombreira 16 (sobreposição 
em 6,96 ha) 

12 Submersa 

22b 
8,21 

(25,74) 
933.558 D  Escombreira 22 55 Recuperada 

25c 
11,8 

(15,7) 
3.374.240 G  Nova 52.5 Recuperada 

26d 
3,8 

(3,83) 
356.742,6 G 

Aproveitada para a 
subestação Gouvães 

Área do estaleiro 26 
(sobreposição em 0,012 ha) 

80 
Subestação 
de Gouvães 

31c 
3,85 

(5,65) 
300.012 D 

Sobreposição com o estaleiro 
31c 

Área do estaleiro 31 19 
Zona de 

lazer 

31b 
0,95 

(1,37) 
31.501 D 

Sobreposição com o estaleiro 
31 b. Aproveitada para o 
posto de corte de Daivões 

Área do estaleiro 31 e posto de 
corte de Daivões 

14 
Posto de 
corte de 
Daivões 

41 
0,53 

(1,09) 
35.273 D  Nova 30 Submersa 

Acessos 

Relativamente aos acessos, apresenta-se no Quadro 3 os acessos previstos no projecto e a comparação 

da sua situação no Anteprojecto. 
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A extensão total de acessos a abrir é de 29.862,06 m e a beneficiar é de 27.596,22 m. Os acessos 

provisórios terão uma largura média de 5 m, inferior aos 8 m previstos em Anteprojecto. 

Quadro 3 – Acessos definidos em projecto e a sua relação com o anteprojecto e situação final após a 

obra. 

(B - acesso a beneficiar; C – acesso novo a construir; p - parcialmente; ( ) extensões disponibilizadas nos 

elemento complementares; G – Gouvães; AT – Alto Tâmega, D – Daivões) 

Acesso 
Extensão 
total (m) 

AH Anteprojecto Situação final 

B1 (123,76) G pB5 Acesso central Gouvães 

B2 (947,1) G pB5 Acesso central Gouvães 

B4 (386,40) G pB6 Acesso subestação 

B5 
254 

(253,99) 
G pB6 Acesso conduta forçada 

B8 
1.044 

(1043,44) 
G Novo + pB5 Igual a actual 

B9 (3243,27) G B7 + C10 + pC9 Acesso chaminé equilíbrio 

B10 
2.463 

(2462,94) 
G B7 Acesso conduta forçada 

B11 
868 

(868,03) 
G Novo + pC9 Acesso conduta forçada 

B12 
3.725 

(3592,43) 
G Novo Igual a actual 

B13 
3.208 

(3207,84) 
G Novo + pB7+pB17+ pC11 Acesso intermédio túnel adução 

B14 
2.025 

(2025,16) 
G Novo Igual a actual 

B18 (115,52) G pB15 Submerso 

B19 (3092,61) D B13 Pista de pesca 

B25 (1423,86) AT pB3 Variante a Seirós – acesso margem direita da Barragem Alto Tâmega 

B30 (4809,87) AT Novo Igual a actual 

C1 (349,64) G pC6 Acesso central Gouvães 

C2 (229,83) G Novo Acesso central Gouvães 

C3 
550 

(404,33) 
G Novo Submerso Parcialmente (65,86%) 

C4 (289,42) G B6 Acesso subestação 

C6 (143,28) G Novo Acesso poço de cabos 

C7 (704,68) G Novo Acesso poço cabos 

C9 (260,16) G Novo + pC9 Acesso chaminé equilíbrio 

C13 (4,65)  Relação não estabelecida Não referido no Plano de Recuperação 

C15 (247,41) G Parcialmente restabelecimento Reposição da EM-557 

C16 (1601,26) G Parcialmente restabelecimento Reposição da EM-557 

C17 
505,166 
(540,13) 

G Novo Acesso galerias das barragens 

C18 (2004,67) G Novo Parcialmente submerso (71,5%) 

C20 
702,243 
(690,32) 

D Novo Acesso central 

C21 
1.160 

(1234,94) 
D Novo Acesso margem direita da Barragem Daivões 

C22 (248,03) D Relação não estabelecida Parcialmente submerso (82,40%) 

C23 (1142,98) D Novo Acesso margem esquerda Barragem Daivões 

C24 (5888,49) D C7 + pB10 + pC5 + Rest. Reposição EM 312 

C25 (3742,50) AT pC3 + pB3 Variante a Seirós – acesso margem direita Barragem Alto Tâmega 

C30 (5993,92) AT Novo Acesso margem esquerda barragem Alto Tâmega 

C31 (629,28) AT Novo + pC3 Acesso subestação Alto Tâmega 

C32 (907,36) AT Novo Acesso central 

C33 (1903,65) AT Novo Parcialmente submerso (71,90%) 

C34 (701,13) AT Parcialmente restabelecimento Reposição EM 549 

Linhas de Média Tensão (apenas descritas no Projecto de Execução) 

Devido a constrangimentos temporais foi adoptada uma solução de utilização de uma rede privada de 

Média Tensão para alimentar os aproveitamentos em fase de obra e em fase de exploração: a EDP 
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Distribuição demoraria cerca de 18 meses para disponibilizar esta alimentação, o que não responde às 

necessidades exigidas pelo planeamento de construção dos AH. 

Assim, para a alimentação dos serviços auxiliares das diferentes instalações que constituem os três AH, 

será necessário construir uma rede privada de média tensão, ligando a Subestação (SE) de Gouvães aos 

Postos de Corte (PC) de Daivões e Alto Tâmega, e destes às respectivas barragens, assim como à 

barragem de Gouvães. O esquema destas linhas é o seguinte: 

 

As linhas são as seguintes: 

 Linha SE Gouvães – PC Alto Tâmega – dupla a 20 kV 

 Linha SE Gouvães – Barragem Gouvães – simples a 20 kV 

 Linha SE Gouvães – PC Daivões – dupla a 20 kV 

 Linha PC Daivões – CH Daivões - dupla a 20 kV 

Todas as linhas serão mistas, aéreas e subterrâneas. A maioria do traçado será montada em postes 

reticulados mas a parte final de ligação aos Postos de Corte, barragem de Gouvães e ao centro de 

operações em Ribeira de Pena, será em traçado subterrâneo. Os apoios metálicos serão ligados à terra 

por intermédio de um eléctrodo de terra por montante de base. No traçado subterrâneo, os cabos serão 

enterrados no solo a uma profundidade não inferior a 0,7 m em vala, ficando tendidos, em trevo 

juntativo, em leito de areia e protegidos por tijoleiras ou material equivalente. 

Nas linhas que tiverem dois ternos, os cabos condutores serão dispostos em esteira vertical, nas linhas 

com um terno os condutores serão dispostos em triângulo. 

A fim de permitir a consideração de várias alternativas de traçado foi definido inicialmente um corredor de 

400 m centrado no eixo indicativo das linhas eléctricas de 20 kV. 

Obras complementares 

Tal como já atrás mencionado, o rio Tâmega será regularizado numa extensão de 2 775 m, entre a 

barragem de Daivões e a ponte de Cavez. Este troço será dividido em 4 zonas com regularizações 

diferentes: 

 Entre o perfil 60 e o p55, a cota será a 161,5; 

 Entre o p55 e o p46 haverá um declive entre a cota 161,5 e a 160; 

 Entre o p46 e o p24A, mantém-se nos 160; 

 Do 24A ao P15, a cota ficará nos 158,7 (abaixo do NPA do Fridão). 

Relativamente à largura do troço, será de 40 m entre o p60 e p32, de 30 m entre o p32 e o p20 e de 

10 m entre o p18 e o p17. 
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A 2 212 m será instalado um açude com 4 comportas móveis, com altura máxima de 10,5 m e NPA 163,5. 

Este açude possui descarga de fundo e descarga de caudal ecológico implantados na margem direita. 

Para a sua construção, serão instaladas duas ensecadeiras com 3,5 e 3,8 m. Este açude permitirá manter 

em funcionamento a pista de pesca de Cavez. 

A 2 470 m será instalado um canal de medição de caudal, barreira transversal com 3,25 m de altura 

máxima e 27,6 m de largura total, com um canal de 1,5 m x 21 m, localizado na margem direita com 

medidor situado a 13 m de jusante. 

A regularização do rio a jusante de Daivões e a construção de um açude para regularização dos caudais 

descarregados por Daivões é um elemento do Anteprojecto que foi totalmente alterado em Projecto de 

Execução. No EIA, estava previsto um açude com 2 m de altura à cota 162 e seria regularizado um canal 

de 2,7 km com uma largura entre 30 e 40 m. No projecto actual, o açude tem uma altura total de 

10,5 m, com 4 comportas e NPA 163,5 e uma área inundável de 9 ha. 

 

 

4. APRECIAÇÃO 

O RECAPE, para além de pretender demonstrar que o Projecto de Execução dá cumprimento à DIA, inclui 

também um capítulo com a análise e reavaliação dos impactes ambientais das principais alterações 

introduzidas no Projecto de Execução, face ao inicialmente previsto no Anteprojecto. 

Deste modo, nos capítulos seguintes apresenta-se a apreciação referente à informação apresentada no 

RECAPE. 

No primeiro ponto é efectuada a apreciação global da informação constante no RECAPE; no segundo 

ponto efectua-se a apreciação relativa à análise e reavaliação dos impactes ambientais decorrentes das 

alterações introduzidas no Projecto de Execução. 

No terceiro ponto, é apresentada a apreciação específica relativa à verificação do cumprimento pelo 

Projecto de Execução dos termos e condições de aprovação enunciadas na DIA; é efectuada uma 

verificação, caso a caso, dos vários pontos constantes da DIA. 

 

4.1 APRECIAÇÃO DO RECAPE 

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE obedecem na generalidade ao previsto no anexo 

IV da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril (que define as normas técnicas para a estrutura desses 

relatórios), para verificação se o Projecto de Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se dá 

ou não cumprimento aos termos e condições nela fixados. 

O RECAPE, atendendo à diversidade possível de respostas às disposições da DIA e com vista a 

demonstrar a conformidade do Projecto de Execução com a DIA, inclui os seguintes capítulos: 

o capítulo 3, no qual é apresentada a descrição sintética do Projecto de Execução, e são referidas as 

principais alterações introduzidas no mesmo, face ao Anteprojecto, sendo efectuada a análise e 

reavaliação de impactes decorrentes destas alterações; o capítulo 4, onde é efectuada a descrição da 

forma como é assegurado o cumprimento das condicionantes definidas na DIA, são apresentados os 

estudos complementares efectuados e indicado o modo como é garantido o cumprimento das medidas de 

minimização e de compensação definidas na DIA; e o capítulo 5, no qual são apresentados os Planos de 

Monitorização desenvolvidos em resposta ao estipulado na DIA. 
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No âmbito da apreciação do RECAPE constatou-se a ocorrência de várias situações que dificultam a 

análise da informação apresentada. Verifica-se que a descrição dos vários elementos que integram o 

Projecto de Execução não é apresentada de forma completa e adequada no RECAPE, constando-se ainda 

a existência de várias incoerências ao nível da descrição dos elementos que o integram. Por outro lado, a 

informação apresentada não permite uma clara, cabal e real percepção de todas as alterações 

introduzidas no Projecto de Execução, face ao previsto no Anteprojecto. Estas situações constituem uma 

substancial dificuldade na apreensão do Projecto de Execução a partir do RECAPE. 

Destaca-se ainda que análise do RECAPE foi complementada com a consulta ao Projecto de Execução, 

revelando que a informação aí existente não foi em muitos casos devidamente considerada na elaboração 

do RECAPE. 

Por outro lado, acresce ainda o facto de os vários elementos que integram o Projecto de Execução 

apresentarem várias frases e expressões em língua espanhola, que dificulta a percepção da informação, 

sendo que, em vários casos, esta situação não permite a compreensão da informação. 

No decurso da apreciação efectuada foi solicitada a apresentação de informação adicional, a qual foi 

remetida com a designação de "Elementos complementares". Esta solicitação prendeu-se com a 

necessidade de melhor percepcionar aspectos relacionados, quer com os vários elementos que integram o 

Projecto de Execução, quer com as alterações do mesmo face ao Anteprojecto, e ainda outra informação 

em falta. Também neste caso se verifica a ocorrência de incongruências e omissões relativamente ao 

constante no RECAPE e no próprio Projecto de Execução. 

Por outro lado, verifica-se ainda que em várias situações, o Relatório Técnico do RECAPE remete a 

demonstração do cumprimento do definido na DIA para a consulta de Anexos ao RECAPE e Peças do 

Projecto de Execução, sem apresentar uma sistematização da informação demonstrando esse mesmo 

cumprimento. Exemplo desta situação é a demonstração do cumprimento das Medidas de Minimização 

(de carácter geral e específico), em que o RECAPE remete para a consulta do Plano de Gestão Ambiental 

(PGA) sem apresentar as cláusulas do mesmo que dão resposta ao definido na DIA. 

 

4.2 ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DO ANTEPROJECTO 

Considerando as diferenças introduzidas no Projecto de Execução, face ao inicialmente previsto no 

Anteprojecto (na configuração da alternativa 12 para a qual foi emitida a DIA), no RECAPE foram 

reavaliados os impactes decorrentes das principais alterações ao nível dos seguintes factores ambientais: 

Geologia e Geomorfologia; Hidrogeologia; Recursos Hídricos Superficiais (Aspectos quantitativos e 

Qualidade); Ecologia (Ecossistemas terrestres e Ecossistemas aquáticos); Uso do Solo; Ordenamento do 

Território; Ruído e Qualidade do Ar; Património; Sócio-economia; Paisagem. 

A análise efectuada sobre a reavaliação efectuada no RECAPE é a que se apresenta de seguida, para 

cada um dos factores ambientais abordados. 

Da análise do RECAPE verifica-se que houve um conjunto significativo de alterações ao Anteprojecto que 

não estão devidamente fundamentadas nem avaliadas e que, em várias situações, são omissas no 

Relatório Técnico do RECAPE. 

Estas alterações provocam modificações na análise de impacte ambiental realizada em fase de AIA, tanto 

positivas como negativas, sendo o seu balanço difícil de estabelecer. Situações como as alterações nos 

descarregadores de cheias, a não realização do desvio do rio Torno e a diminuição do circuito hidráulico 

não subterrâneo e a redução da área e número de estaleiros e escombreiras, constituem aspectos 

positivos que são contrabalançados com o aumento do volume de escombro, a não recuperação de áreas 

de estaleiro e escombreiras e a criação de uma subestação e de um conjunto de linhas de média tensão. 
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Assim, no conjunto, considera-se que o impacte ambiental deste projecto poderá ter aumentado pelo 

facto de ter incidindo sobre elementos não devidamente avaliados. Acresce ainda o facto de que, a 

fragmentação do projecto em diversos processos de AIA, alguns deles ainda não decididos, não permite a 

contabilização correcta dos impactes ambientais decorrentes do projecto no seu conjunto, pelo que se 

considera que esta divisão conduzirá certamente a uma subavaliação dos mesmos. Refira-se que esta 

fragmentação foi consequência de a informação disponibilizada no EIA, para a totalidade dos elementos 

que integram o projecto, não ser adequada, não permitindo a avaliação conjunta da totalidade dos 

elementos. 

 

Geologia e Geomorfologia 

As potenciais implicações a nível geológico e geomorfológico, decorrentes das alterações introduzidas no 

Projecto de Execução, face ao previsto no Anteprojecto dos AH) de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, 

prendem-se, nomeadamente, com os seguintes aspectos. 

Volume de escavações/escombro previsto: face às alterações da construção da barragem e dos órgãos 

anexos dos AH Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, acima mencionadas, será necessário efectuar 

escavações adicionais para os 3 AH. Este aumento do volume de escavação para os 3 AH, com a 

consequente eliminação de parte do meio geológico, aumenta a significância do impacte avaliado no EIA. 

Embora não mencionado no RECAPE (no capítulo referente à reavaliação de impactes do Relatório 

Técnico) e consultando as peças do Projecto de Execução, assim como os Projectos de Escombreiras 

(RECAPE - Anexo B.III. 24 do Vol. 9), verifica-se que a estimativa para os volumes totais de escavação 

está francamente subestimada, visto que estão omissos os volumes de escavação decorrentes das obras 

complementares (ex. desvios dos cursos de água, acessos, etc). De facto a capacidade bruta das 

escombreiras agora prevista, é francamente superior ao anteriormente preconizado no Anteprojecto, 

situação que é evidenciada no quadro comparativo apresentado no capítulo 3 do presente Parecer. 

Por outro lado, tendo em conta que nos Projectos de Escombreiras a capacidade bruta das escombreiras 

totaliza cerca de 7.191.278 m3, este valor é significativamente superior ao previsto no Anteprojecto que 

era de 2.722.500 m3, antevendo assim um aumento muito significativo de impactes negativos, 

relativamente ao avaliado no EIA. 

Alterações na morfologia do terreno: considera-se que os impactes gerados mantêm-se semelhantes aos 

avaliados no EIA. Pese embora no AH Alto Tâmega, como as obras dos descarregadores serão 

subterrâneas, o impacte decorrente da alteração da morfologia local do terreno, será reduzido face ao 

avaliado no EIA. 

Recurso a manchas de empréstimo: comparando com o Anteprojecto, no Projecto de Execução foram 

diminuídas as manchas de empréstimo a utilizar que passam de oito (8), no Anteprojecto, (considerando 

os AH de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões), para apenas uma mancha situada na albufeira de Gouvães. 

A actual e única mancha de empréstimo a explorar, será alargada face à apresentada no EIA. 

Comparativamente, os impactes avaliados no Projecto de Execução são menos significativos que os 

anteriormente avaliados para o Anteprojecto. No entanto esta pedreira será, tal como já referido, objecto 

de procedimento de AIA próprio. 

Deposição do material excedentário em zonas de escombreiras: face à redução das escombreiras de 28 

(Anteprojecto) para 11 (Projecto de Execução), considera-se que o impacte gerado é menos significativo 

e de magnitude mais reduzida que o avaliado no EIA. 

Estaleiros: face ao apresentado no EIA, verifica-se que os impactes da instalação dos estaleiros sobre o 

meio geológico e geomorfológico se mantêm, uma vez que se aumenta o número de estaleiros, mas 
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reduz-se a sua dimensão, situando-se os mesmos sobre as formações geológicas já intersectadas no 

Anteprojecto. 

Outros impactes: 

Uma vez que o AH de Padroselos não será construído, o Posto de Corte, inicialmente localizado na 

margem direita do rio Tâmega, foi deslocalizado de modo a aproximar-se o mais possível do AH de 

Gouvães. Apesar de a nova localização se situar sobre a mesma formação geológica (xistos negros do 

Silúrico), aproxima-se de uma falha provável de direcção NE-SW. Nestas condições, uma vez que a 

subestação vai ser localizada na mesma plataforma, considera-se necessário ponderar, em termos 

construtivos, o risco associado ao atravessamento dessa falha provável. 

A execução dos túneis será efectuada com recurso a explosivos e pontualmente a martelo, pelo que 

poderá ocorrer sismicidade induzida, pontual. 

As explosões em granitos de duas micas (AH Daivões) e micaxistos (AH Alto Tâmega) que, segundo o 

estudo geológico-geotécnico, constituem ambos maciços rochosos, geralmente sãos, afectados por uma 

série de falhas de pequena relevância, não devendo gerar alterações significativas nas respectivas 

estruturas, pelo que os impactes são considerados poucos significativos. 

 

Hidrogeologia 

Os principais impactes na fase de construção ocorrerão ao nível da potencial afectação, directa ou 

indirecta das captações existentes na área de intervenção dos AH, sendo que na fase de exploração o 

enchimento e a presença das albufeiras poderão provocar impactes nos pontos de água subterrânea 

decorrentes da afectação directa nos pontos de água próximos da área a inundar. 

Estes impactes potenciais também se poderão fazer sentir ao nível qualitativo e quantitativo nos sistemas 

aquíferos ao nível local e regional, em função de um Estudo Hidrogeológico Regional, que quantifique um 

Modelo Hidrogeológico Regional, que ainda não foi apresentado. 

No âmbito do RECAPE, o inventário hidrogeológico desenvolvido não permitiu identificar de modo 

exaustivo o número de pontos de água existentes em todas as áreas a afectar pelo projecto (com a 

excepção da área envolvente ao circuito hidráulico de Gouvães que foi objecto de um Estudo 

Hidrogeológico autónomo que inventariou mais de 300 pontos de água), assim como a sua utilização e 

características. 

Tendo em atenção apenas os dados obtidos no inventário já realizado (que, como se referiu, não permite 

uma correcta avaliação dos impactes em toda a área do projecto), apenas se pode verificar que em 

termos globais haverá um maior número de pontos de água directamente afectados, sendo esta 

afectação mais expressiva na área de intervenção do AH de Daivões. 

Na ausência de um Inventário Hidrogeológico exaustivo para toda a área de influência do projecto, nem 

um Modelo Hidrogeológico Regional coerente e quantitativo, que tenha em consideração todos os dados 

obtidos, não será possível avaliar de modo rigoroso os impactes introduzidos pelo Projecto de Execução 

ao nível dos recursos hídricos subterrâneos. 

 

Recursos Hídricos Superficiais (Aspectos quantitativos e qualitativos) 

No que se relaciona com os aspectos quantitativos dos recursos hídricos, as alterações efectuadas no 

Projecto de Execução não conduzem a alterações significativas na avaliação dos impactes negativos, 

efectuada no EIA. 
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Contudo importa destacar que há alterações significativas no Projecto de Execução do açude a jusante da 

barragem de Daivões, quer ao nível da sua construção, quer ao nível do seu funcionamento que não se 

encontram nem devidamente fundamentadas, nem avaliados os seus impactes. 

Considerando que em Anteprojecto foi apresentada uma solução de um açude de betão galgável à cota 

162 e justificada a adopção desta solução com o objectivo de evitar variações bruscas do nível no troço 

de rio a jusante de Daivões e na extensão lótica do rio Tâmega entre o pé da barragem do 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões e o NPA de Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão e permitir 

igualmente o funcionamento da pista de pesca de Cavez, não é clara, nem devidamente fundamentada, 

nem no RECAPE, nem no Projecto de Execução, a solução construtiva do açude galgável, as intervenções 

no leito do rio, e as infra-estruturas a jusante nomeadamente o medidor de caudal, nem as razões que a 

determinaram. De referir ainda que também não é apresentada informação detalhada relativa ao 

funcionamento do açude, para além das situações extremas das posições das comportas, e do seu 

funcionamento em regime de eclusagem relacionadas com a descarga do caudal ecológico. 

Acresce ainda que o aumento da extensão das intervenções no rio Tâmega conduz à redução ou mesmo 

eliminação do troço lótico entre o aproveitamento hidroeléctrico de Daivões e a albufeira de Fridão. 

Assim, e atendendo às implicações resultantes destas alterações de projecto, deverão as mesmas ser 

fundamentadas e caracterizadas, e efectuada a correspondente avaliação de impactes. 

 

Ecologia (Ecossistemas terrestres e Ecossistemas aquáticos) 

AH de Gouvães 

As alterações ao projecto do AH de Gouvães são, no geral, positivos ou com pouca significância. Com a 

deslocação da barragem 50 m para montante, há uma ligeira diminuição de 1,2 ha da área da albufeira 

mas face à instalação de estaleiros e de acessos nesta área de 50 m, não se considera que exista redução 

de impacte. A alteração da tipologia da barragem, possibilitando a colocação dos órgãos de descarga de 

cheias no corpo da mesma, e o não desvio do rio Torno, diminui o impacte sobre as encostas próximas 

da barragem. Por outro lado, a necessidade de maiores escavações, implica uma maior quantidade de 

escombros a depositar em escombreiras. Das alterações verificadas no circuito hidráulico, a modificação 

da tomada de água para jusante não tem qualquer alteração no impacte ambiental e o aumento da 

extensão do circuito tem como consequência mais escombro a depositar mas em contrapartida, a 

diminuição do troço não subterrâneo traz vantagens ambientais. Não sendo possível verificar se este 

troço ficará coberto ou não, importa acautelar que não sejam criadas situações que possam configurar 

armadilhas para os animais. A alteração da central não tem efeitos significativos mas resulta em maior 

quantidade de escombro devido à necessidade de um túnel de acesso maior. 

Assim, no que se refere ao AH de Gouvães e respectivo circuito hidráulico, considera-se que as alterações 

introduzidas no Projecto de Execução não são susceptíveis de alterar significativamente a avaliação de 

impacte efectuada em fase de AIA. 

A redução do número inicialmente previsto de pedreiras para apenas uma é uma situação muito positiva 

mas tem como consequência o aumento da área de pedreira de Gouvães, passando a abranger área 

emersa com todas as consequências negativas que daí advém. Quanto ao Posto de Corte (erradamente 

designado subestação no RECAPE), a sua passagem para a margem esquerda pressupõe a concentração 

dos impactes só numa zona e poderá diminuir os impactes relativos a colisões de aves com linhas dado 

que não será necessário atravessar o rio Tâmega. A Subestação 60/20 kV representa um acréscimo no 

projecto dado que a sua existência não estava programada nem foi avaliada no âmbito do Anteprojecto, 

nem é avaliada no âmbito do RECAPE. 
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AH Alto Tâmega 

Registam-se algumas alterações no projecto desta barragem, nomeadamente a diminuição da sua altura 

em 1,5 m, a redução da albufeira em 3 ha, o aumento da central em cerca de 1.000 m2 e a diminuição da 

altura desta em 8 m, que não provocam alterações significativas à avaliação de impacte efectuada. As 

alterações à forma e local do sistema de descarga de cheias, embora impliquem um maior volume de 

escavação e de deposição em escombreira, diminuem a afectação das encostas, pelo que se verifica um 

balanço neutro no impacte global. 

O Posto de Corte do Alto Tâmega não foi avaliado na fase de AIA, pelo que representará um impacte 

acrescido ao projecto. Este será devidamente avaliado em conjunto com o Posto de Corte de Gouvães 

num processo de AIA autónomo. 

No geral, considera-se que as alterações introduzidas em fase de Projecto não alteram significativamente 

a avaliação de impacte ambiental realizada em fase de AIA para este AH. 

AH Daivões 

As alterações ao local de instalação da descarga de cheias, traz vantagens ambientais por diminuir a 

afectação das encostas, enquanto que a alteração da localização da central aumenta o impacte sobre as 

margens, pelo que o balanço pode considerar-se não significativo. A central passou a ser 847 m2 mais 

pequena e a barragem passou a ser 2,5 m mais alta. 

Considera-se que estas alterações não alteram significativamente a avaliação de impacte ambiental 

realizada em fase de AIA para este AH. 

Projectos complementares 

Como já foi referido, as diferenças de áreas e extensão dos estaleiros, escombreiras e acessos entre os 

dados incluídos em RECAPE e os dados incluídos nos elementos complementares, não permite garantir 

que a situação destes projectos complementares não seja significativamente alterada com a 

implementação da obra no terreno, tanto mais que o RECAPE refere a possibilidade de definição de 

outros estaleiros em fase de obra. Esta situação poderá conduzir a alterações nos impactes provocados 

por estes elementos, desconhecendo-se o sentido dos mesmos. 

Estaleiros 

Os 43,87 ha de área ocupada pelos estaleiros referida no RECAPE, não correspondem com as áreas 

apresentadas nos Elementos Complementares (indicadas entre parênteses no Quadro 1), sendo o total de 

49,67 ha. Esta diferença de valores revela que o projecto ainda não está numa fase definitiva e que ainda 

poderão existir muitos acertos a fazer que poderão alterar a avaliação de impacte que foi realizada. A 

possibilidade de constituir novas áreas de estaleiro, ainda não definidas no RECAPE, é uma situação muito 

preocupante. 

Apesar disso, é reconhecido que houve uma diminuição significativa das áreas e números de estaleiros 

previstos no EIA, sendo a área total muito inferior aos 101,06 ha que estavam previstos para os AH 

correspondentes. Quando comparados por AH verifica-se que houve uma grande diminuição de área 

ocupada por estaleiros no Alto Tâmega e Daivões e um aumento da área ocupada em Gouvães. Também 

existem dois estaleiros localizados na área inundada, o que não acontecia anteriormente. Estas situações 

deverão representar uma diminuição efectiva do impacte ambiental criado por estes. No entanto, o facto 

de muitas destas áreas passarem a ser utilizadas para outros fins, implica que não haverá recuperação 

dessas áreas e essa situação não foi prevista em fase de AIA. 

A grande maioria dos estaleiros está total ou parcialmente localizada em áreas novas, correspondendo a 

ampliações ou deslocalizações de áreas, face a localizações anteriores de outros elementos. A conjugação 
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dos dados de afectação do uso do solo indicados para cada estaleiro (Quadro 21 do Relatório Técnico do 

RECAPE), com os dados de afectação de habitats gerais para o conjunto dos estaleiros e escombreiras 

(Quadro 17 do Relatório Técnico do RECAPE), assim como a análise efectuada no Relatório Técnico, 

permite supor que o impacte destes elementos sobre o meio natural não será significativo nem muito 

diferente do que foi previsto em fase de AIA. No entanto, dado que os estudos não detectaram a 

presença de Veronica micrantha ou de Centaurea micrantha ssp herminii, ou de outras espécies e 

habitats importantes, não é possível verificar se existe afectação destas espécies/habitats pelos estaleiros. 

De acordo com informação mais recente, o estaleiro 43 e o 44 poderão afectar exemplares de Veronica 

micrantha dado que a localização conhecida desta espécie em Gouvães se situa nas margens do rio 

Louredo, até 5 m da mesma. Assim, de forma a garantir que são aplicadas medidas de minimização 

adequadas que permitam salvaguardar a espécie, nomeadamente através da translocação de exemplares 

e recolha de sementes/propágulos, estes estaleiros não deverão ocupar a margem de 5 m do rio Louredo. 

Relativamente aos estaleiros, importa ainda saber porque foram feitas as alterações de localização e se 

estas tiverem em conta apenas os aspectos económicos ou de facilidade de obra ou se pesaram também 

os impactes ambientais ou a existência de alternativas menos impactantes ou mesmo com benefícios 

ambientais, resultantes do aproveitamento e recuperação de áreas actualmente degradadas. Tendo em 

conta que essa situação não está esclarecida, que existem dúvidas quanto à real ocupação das áreas de 

estaleiro e consequentemente do seu impacte e que os estaleiros 43 e 44 deverão ser alterados, 

considera-se que deve ser elaborado um novo plano de estaleiros onde constem todos os estaleiros 

previstos para a fase de obra, com indicação das respectivas áreas e impactes ambientais e que sejam 

justificadas as opções de localização tomadas face à existência de locais alternativos. 

Escombreiras 

A área total de escombreiras contabilizada no RECAPE (62,74 ha) não corresponde com a área total 

apresentada nos elementos complementares (ver Quadro 2 entre parêntesis), ascendendo esta a 85,39 

ha, considerando as áreas de estaleiro previstas para as escombreiras 31 c e 31 b. Tal como foi referido 

para os estaleiros, esta diferença põe em causa a exactidão do projecto apresentado. Além disso, na pág. 

93 do Relatório Técnico, é referido que as escombreiras ocupam 159 ha, dos quais 46 ha submersos, que 

não correspondem com os dados apresentados no RECAPE nem com os elementos complementares. 

No EIA a área prevista de escombreiras, considerando estes AH, era de 152,94 ha dos quais 57,76 ha 

eram submersos. A capacidade total das escombreiras actualmente prevista, considerando os valores do 

Quadro 2, é de 7.191.278,6 m3, que é muito superior ao considerado no EIA para estes 3 AH 

(2.722.500 m3). 

Verifica-se assim que a área ocupada por escombreiras diminui para menos de metade e quase metade 

destas ficarão submersas, ao contrário do que acontecia no EIA em que apenas um terço ficaria 

submerso. O volume total esperado de escombro a depositar mais que duplicou, face ao previsto no EIA, 

pressupondo-se como semelhante o volume de escombro gerado a depositar, o que provavelmente 

decorrerá da maior escavação em Gouvães, da maior extensão do circuito hidráulico e da escavação da 

descarga de cheias em Alto Tâmega e dos túneis de desvio do rio Tâmega que não estavam previstos. 

Menos área e mais escombros, obriga à existência de depósitos de maior altura, conforme se pode 

constatar no Quadro 2, o que pode ser uma situação preocupante no caso das escombreiras que não 

serão submersas, por dificuldades de contenção de uma tão grande quantidade de terra em vales de 

linhas de água, e também pelo impacte paisagístico que isso acarreta. Estão nesta situação as 

escombreiras 14b (Alto Tâmega), que diminui 1 ha mas recebe quase 15x mais escombro, e a 22b 

(Daivões), que diminui a área para 1/3 mas aumenta 4x o volume de escombro depositado. Também é 

de reconhecer que metade das escombreiras definidas ficará submersa, pelo que o seu impacte será 

diminuto. 
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Não está devidamente justificado porque é que outras escombreiras definidas no EIA em zona inundada, 

não foram mantidas no projecto, diminuindo assim a quantidade de escombro depositado em área não 

submersa, nem o não aproveitamento de locais alternativos já intervencionados, como sejam pedreiras 

abandonadas ou em fase final de exploração (ver comentário do ponto 6 do sub-capítulo I) Geral dos 

Elementos a Apresentar em RECAPE). Por outro lado, importa garantir a implementação de medidas de 

minimização para espécies ameaçadas, nomeadamente para Veronica micrantha. Os dados mais recentes 

confirmam a espécie na margem do rio Louredo, em Gouvães pelo que as escombreiras 1 e 2 não 

deveriam ocupar estas áreas enquanto os estudos e as medidas de minimização relativas a esta espécie 

(ou outras que se venham a detectar na zona) não fossem concluídos. 

Assim, deverá ser elaborado um novo Plano de escombreiras que defina e caracterize todas as áreas de 

escombreira e justifique as opções tomadas face à existência de locais alternativos, e tenha em atenção a 

presença de valores naturais relevantes, como seja a presença de Veronica micrantha. 

Acessos 

Tal como para os outros elementos, também aqui os elementos complementares enviados pelo promotor 

não coincidem na totalidade com os poucos dados de extensão dos acessos mencionados no RECAPE, 

nomeadamente no Plano de Recuperação Paisagística. Registe-se inclusive o aparecimento de dois novos 

troços (C13 e C22) que não constam do Relatório Técnico nem do referido Plano. 

A extensão de troços novos é um pouco superior à prevista no EIA (20.667,13 m aos quais se deviam 

acrescentar os restabelecimentos previstos que não estavam contabilizados). Já os troços a beneficiar 

representam um terço da extensão dos previstos no EIA. Apesar da vantagem desta situação, verifica-se 

que todos os acessos construídos de novo que não serão submersos, ficarão permanentes porque lhes 

será dada uma nova função, mantendo-se o impacte gerado pela abertura e funcionamento dos mesmos, 

nomeadamente com o incremento da fragmentação da área. 

Os acessos provisórios terão uma largura média de 5 m (inferior aos 8 m previstos em Anteprojecto) o 

que, associado à diminuição da extensão destes troços, representa uma diminuição significativa da área 

ocupada por estes troços. 

Assim, a extensão, localização e denominação de todos os acessos previstos para a execução do projecto 

deve ser devidamente clarificada. 

Linhas Média Tensão 

As linhas de média tensão, previstas no Projecto de Execução, não foram apresentadas nem avaliadas em 

fase de AIA representando um acréscimo de impacte do projecto. Apesar de ser referido no Projecto de 

Execução que foi considerado um corredor de 400 m para o estudo das linhas e a análise de várias 

alternativas, esse estudo não é apresentado, desconhecendo-se se foram devidamente considerados os 

vários impactes provocados por estas estruturas, nomeadamente no que toca à afectação de habitats, 

tanto na fase de construção como na fase de exploração, assim como da fauna voadora. Os erros na 

identificação de habitats verificados no estudo elaborado no âmbito do ponto 4 do sub-capítulo Recursos 

Hídricos do capítulo da DIA “Elementos a apresentar no RECAPE”, não asseguram que o impacte sobre os 

mesmos tenha sido devidamente avaliado. Por outro lado, também não se sabe se foram tidos em conta 

os resultados dos estudos sobre aves ou sobre outros animais já realizados ou que se encontram em 

elaboração no âmbito dos estudos a entregar previamente à fase de enchimento. É preciso notar que a 

linha SE Gouvães – barragem de Gouvães atravessa a IBA (Important Bird Area) do Alvão-Marão e que 

na zona do projecto foram detectadas 9 espécies de rapinas diurnas e 3 nocturnas. 
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A presença dos apoios e dos cabos das linhas eléctricas pode ter consequências na fauna das zonas 

atravessadas, particularmente no que respeita às aves. Os impactes são, neste caso, a colisão das aves 

com os apoios e com os cabos, a perda de habitat e a destruição de ninhos. 

De acordo com o Projecto de Execução, as zonas mais sensíveis em termos da avifauna ao longo do 

Sistema de Alimentação dos Serviços Auxiliares dos Aproveitamentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega, 

foram identificadas e os respectivos vão serão sinalizados. Assim, serão tomadas as seguintes medidas: 

 Dispositivos anti-poiso/nidificação a instalar nos seguintes apoios: 

 Linha SE Gouvães-Barragem Gouvães, a 20 kV, do apoio 9 ao apoio 29; 

 Linha SE Gouvães-Daivões, nos apoios 14 e 15, 23 e 24, 26 e 28. 

 Sinalização salva-pássaros: 

Sinalização das linhas com instalação de sinalizadores de espiral de fixação simples de 8 - 12,5 

cm de diâmetro (Espirais de Sinalização Simples) de cor vermelha e branca, alternando as 

referidas cores. O afastamento aparente no feixe de condutores de fase entre cada dispositivo de 

sinalização não deverá ser superior a 7 m (d=7m) (ou seja, os sinalizadores deverão ser 

dispostos de forma alternada, de 21 m em 21 m, em cada condutor de fase, no caso da 

disposição dos condutores implicar a presença de mais de um plano de colisão ou de 14 m em 14 

m nos condutores externos, no caso de apenas constituírem um plano de colisão). Esta 

sinalização deve ser implementada nos seguintes vãos: 

 Linha SE Gouvães-Barragem Gouvães, a 20 kV, entre o apoio 8 e 29; 

 Linha SE Gouvães-Daivões, entre o apoio 13 e 16 e apoio 22 e 29. 

 Na Linha SE Gouvães-Barragem Gouvães, a 20 kV, deverão ainda ser tomadas as seguintes 

medidas a partir do apoio 9: 

 Protectores isolantes nas pinças de amarração e suspensão; 

 Protectores em condutores (extensores de protecção de pinça); 

 Arcos e fiadores em cabo coberto. 

As medidas de minimização preconizadas parecem estar correctas mas não está justificado porque são 

apenas aplicadas numa parte das linhas e não em toda a sua extensão. Também não está justificado o 

uso da esteira vertical ou em triângulo, em detrimento das linhas em esteira horizontal, dado que esta 

última implica um menor risco de colisão com as aves. Assim, considera-se que esta matéria necessita de 

ser aprofundada. Refira-se que, um dos elementos que deverá constar nesse aprofundamento é uma 

representação cartográfica de todas as linhas, quer definitivas e quer temporárias (média e baixa tensão) 

previstas no projecto. Alerta-se ainda que, no âmbito da avaliação dos impactes cumulativos a efectuar, 

deverão também ser consideradas todas as linhas de transporte de energia (existentes e previstas) e ser 

efectuada a respectiva representação cartográfica. 

Obras complementares 

A regularização do rio a jusante de Daivões e a construção de um açude para regularização dos caudais 

descarregados por Daivões é um elemento do Anteprojecto que foi totalmente alterado em Projecto de 

Execução. No EIA, estava previsto um açude com 2 m de altura à cota 162 e seria regularizado um canal 

de 2,7 km com uma largura entre 30 e 40 m. No projecto actual, o açude tem uma altura total de 

10,5 m, com 4 comportas e NPA 163,5 e uma área inundável de 9 ha. Esta área inundável supera os 5 ha 

de albufeira previstos na legislação de avaliação de impacte ambiental, pelo que este projecto de açude 

enquadra-se na alínea g) do n.º 10 do anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. 

O açude fará a regularização dos caudais de Daivões de forma a permitir o funcionamento da pista de 

pesca de Cavez. O açude terá descarga ecológica e descarga de fundo (no total, dimensionadas para o 

volume de caudal ecológico de Daivões). Para a construção do açude será necessário desviar o rio 

Tâmega, através de duas ensecadeiras. 
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Além deste açude, será instalada uma outra barreira, 260 m a jusante do açude, com 3,25 m de altura 

máxima e com um dispositivo de medição de caudal. Esta barreira não estava prevista no EIA nem está 

justificada a opção por este sistema de medição e ao situar-se já na cota do NPA de Fridão elimina a 

existência de qualquer troço lótico entre o açude de Daivões e Fridão. 

Com a construção deste açude, a pista de pesca deverá ficar totalmente isolada, sendo duvidoso que 

possam existir peixes que subam desde Fridão até a pista de pesca, passando pela barreira de medição 

de caudal e eventualmente pela descarga ecológica e de fundo do açude. Os peixes que existirão na pista 

de pesca serão aqueles que ficarem retidos ou os que sejam introduzidos nesta área, dado ser também 

duvidoso que possa haver reprodução de peixes na pista de pesca, por não existirem afluentes com 

caudal significativo e com baixas profundidades, que permita a reprodução destes. 

Em síntese, quando analisados os estudos efectuados após a emissão de parecer pelo ICNB, incluindo o 

parecer do CIBIO elaborado a pedido da SEA, verifica-se que vários dos valores naturais previstos para a 

zona foram confirmados, como sejam a Veronica micrantha, Lucanus cervus, Gomphus graslinii e 

acrescentados mais dois habitats naturais (3130 e 6230). Mesmo a descoberta de Cobitis calderoni, 

apesar de ainda não confirmada, representa um acréscimo de diversidade piscícola que será afectada 

pelo projecto. Por outro lado, a situação da Toupeira-de-água e do Lobo poderá estar pior do que a 

esperada, representando este projecto um impacte com maior significância sobre estas espécies. 

Assim, no conjunto, considera-se que o impacte ambiental deste projecto, no que se refere aos sistemas 

ecológicos, poderá ter aumentado pelo facto de ter incidindo sobre elementos do património natural não 

devidamente avaliados. 

As medidas de compensação preconizadas pretendem compensar os impactes ambientais, que não 

podem ser minimizados, através de acções que visam beneficiar habitats e espécies na zona envolvente 

ao projecto. Muitas das medidas previstas terão de ser revistas. 

 

Ordenamento do Território, Uso do Solo e Sócio-economia 

O RECAPE refere que, as alterações introduzidas, em fase de Projecto de Execução, mantêm válida a 

avaliação de impactes efectuada em fase de Anteprojecto. No entanto, esta afirmação carece de 

justificação, devendo, para cada um dos estaleiros, escombreiras a acessos, ser claramente referido se a 

as novas localizações introduzem alteração da respectiva distância a aglomerados habitacionais ou 

habitações isoladas e em caso afirmativo reavaliar os respectivos impactes. Em relação aos acessos a 

utilizar na fase de execução e imediatamente após adjudicação da obra, deve ser apresentado um mapa 

actualizado (preferencialmente à escala 1:10 000) das cargas previstas para cada um deles e eventuais 

impactes adicionais e respectivas medidas de minimização, devendo ser evidenciada a devida articulação 

com os respectivos Municípios. 

Carecem também de esclarecimento os impactes resultantes da construção do açude de Daivões e do seu 

regime de exploração, com particular atenção para a pista de pesca de Cavez. 

É importante referir que os impactes sócio-económicos, ligados à aceitação de grandes aproveitamentos 

hidroeléctricos está fortemente ligado ao processo de comunicação às comunidades directamente 

impactadas e ao diálogo com as autarquias. 

 

Qualidade do Ar 

Relativamente ao factor ambiental “Qualidade do Ar”, no que concerne às alterações introduzidas no 

Projecto de Execução, verifica-se que o número de localidades potencialmente afectadas será mais 
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reduzido, relativamente às mencionadas no EIA, pelo que se considera que o mesmo dá cumprimento às 

determinações da DIA. 

 

Património 

Nas peças desenhadas com a localização das ocorrências patrimoniais os elementos dos projectos estão 

representados de acordo com as alterações realizadas. Daqui depreende-se que os responsáveis pela 

identificação das ocorrências patrimoniais no terreno e pelas fases subsequentes (avaliação de impactes e 

medidas de minimização) trabalharam já de acordo com o Projecto de Execução, isto é, que a prospecção 

arqueológica incidiu sobre as áreas com afectação directa, nos termos do actual Projecto de Execução. 

O aspecto mais sensível prende-se com a implantação da Escombreira 2 de Gouvães que colide com a 

localização de monumentos megalíticos, para os quais se preconizam acções de conservação in situ. De 

facto, a afectação deste conjunto constitui um dos impactes mais significativos decorrentes da construção 

do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, o que levou à implementação de um conjunto de medidas 

de minimização que visam o seu estudo e preservação in situ. Não se considera, ao contrário do 

assumido no RECAPE, que a alteração não agrave o estado dos monumentos pelo facto dos mesmos 

serem alvo de trabalhos arqueológicos, dado que a implantação da escombreira no local implica 

necessariamente novos impactes não previstos anteriormente. 

A localização da escombreira 2 deve assim ser revista, de modo a evitar esta sobreposição. Este assunto 

é objecto de apreciação na parte relativa ao Elemento 4 do Património a apresentar em RECAPE. 

Por outro lado, para a alimentação dos serviços auxiliares das diferentes instalações que constituem os 

três AH, será necessário construir uma rede privada de média tensão. Todas as linhas serão mistas, 

aéreas e subterrâneas. 

Dado que estas linhas poderão ter impactes a nível patrimonial é necessário proceder à sua avaliação, 

desde logo através da prospecção sistemática dos corredores e da adopção das medidas de minimização 

necessárias. 

 

Paisagem 

Da análise das alterações ao Anteprojecto, presentes no Projecto de Execução e de acordo com o 

RECAPE, regista-se uma redução das áreas de pedreiras e escombreiras e um aumento das áreas de 

estaleiros. Consequentemente e neste caso, verifica-se uma redução da área a desmatar como resultado 

de, associada à sua redução numérica, estar também associada uma redução de área global. 

Os principais impactes na paisagem, na fase construção, estão relacionados com a intrusão visual 

decorrente da introdução de elementos estranhos na paisagem, assim como com a consequente 

desorganização que se fará sentir. 

O Projecto de Execução diminui substancialmente: as manchas de empréstimo – de oito para uma única 

mancha, situada na albufeira de Gouvães; as escombreiras - de vinte e oito (13 fora da zona a inundar), 

para 11 (5 fora de zonas a inundar), passando de cerca de 197 ha para 159 ha (113 ha fora de área a 

inundar), apesar de serem criadas duas na albufeira de Daivões; as pedreiras de 27 ha (10 ha fora da 

superfície a inundar) do total de cerca de 190 ha, analisados em fase de Anteprojecto (mantendo-se 

apenas a do AH de Gouvães). 

No que se refere aos estaleiros verifica-se um aumento de dezasseis (16) para vinte (20), no cômputo 

geral do SET, devido AH de Gouvães e ao Circuito Hidráulico, localizando-se essencialmente ao longo do 

traçado do Circuito Hidráulico. Desta forma, e face ao apresentado no EIA, apesar de um aumento 
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numérico, regista-se de acordo com o EIA uma redução da sua dimensão e que os impactes se mantêm 

semelhantes. No que respeita à tomada de Gouvães (inicialmente a 450 m a montante da barragem) a 

deslocalização para 100 m a montante da referida barragem, torna mais localizada a perturbação, em 

particular em fase de obra. A subestação, inicialmente localizada na margem direita do rio Tâmega, foi 

deslocalizada de modo a se aproximar o mais possível do AH de Gouvães. 

Na sequência da aferição e consequente redução das áreas de estaleiro e escombreiras, assim como das 

áreas a desmatar, considera-se uma redução da significância dos impactes expectáveis associados à fase 

de construção, comparativamente com o anteriormente considerado em fase de Anteprojecto. No 

entanto, apesar da referida redução de significância, os impactes expectáveis são classificados como 

negativos, mantendo-se muito significativos. Realça-se que a execução do túnel de adução (AH de 

Gouvães - Circuito Hidráulico de Gouvães) levou a considerar necessária a existência de uma plataforma 

de ataque na boca Norte, que não estava prevista no Anteprojecto. Apresenta um impacte significativo 

devido ao talude de grandes dimensões, sendo visível de zonas povoadas da margem direita do Rio 

Tâmega e na envolvente da povoação de Fonte Mouro, estando previstas medidas no “Projecto de 

Integração e Recuperação Paisagística (Anexo B.IX)” que visam minimizar o impacte visual associado à 

presença da plataforma e da obra. 

 

 

4.3 VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA DIA 

 

4.3.1. CONDICIONANTES DA DIA 

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. 

No RECAPE, relativamente a esta Condicionante é referido que a pedreira a explorar para construção do 

SET, localizada na zona da futura albufeira de Gouvães, será devidamente licenciada, tendo sido dado 

inicio ao respectivo procedimento de AIA. 

Verificando-se que está a ser cumprida esta condicionante, acrescenta-se ainda que, em 18/04/2011, foi 

declarada a desconformidade do respectivo EIA. 

Entretanto, foi novamente entregue um EIA para procedimento de AIA. 

 
2. Não utilizar pedreiras, escombreiras ou estaleiros, que se situem a menos de 2 km 

dos centros de actividade de alcateias de lobo. 

O RECAPE refere que de acordo com os dados obtidos até Outubro, não foi confirmado nenhum centro de 

actividades de alcateias de lobo a menos de 2 km de pedreiras, escombreiras ou estaleiros. 

Considera-se que esta condicionante está a ser cumprida e que o projecto poderá ser implementado 

actualmente, tal como está desenhado, dado que nenhum elemento se situa a menos de 2 km dos 

centros de actividade das alcateias de lobo conhecidos. Outras áreas a intervencionar não previstas no 

projecto actual ou que não sejam desde já implementadas, deverão respeitar esta condicionante tendo 

em conta a informação mais actual disponibilizada pelos Planos de Monitorização. 
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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. 

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. 

Batista (1998) estimou a magnitude do sismo máximo credível para a zona de falha Penacova-Régua-

Verin, a partir de: 

 Dados geológicos - magnitude entre 7,0 a 7, 5 e intervalo de recorrência entre 4.000 e 

20.000 anos (referido no EIA, pág. 215); 

 Da equação de Gutenberg-Ritcher - magnitude entre 7,0 e 7,5 e intervalos de recorrência entre 

600 a 18.000 anos. 

Assim, a informação apresentada no RECAPE (pág. 137-144), podendo indiciar uma eventual 

subestimativa da perigosidade sísmica, suscita a necessidade de apresentação dos seguintes 

esclarecimentos: 

 Porque razão foi assumido o valor de magnitude M=4,5 do sismo máximo expectável, uma vez 

que na região em estudo ocorreu sismicidade histórica com sismos de Intensidade 6 (Vidago, 25 

de Dezembro de 1918) e 7,0 (Caldas de Moledo, 11 de Janeiro de 1910), na zona de falha de 

Penacova-Régua-Verin (Batista, 1998; Batista et al., 1998)? 

 Esclarecer a que se refere o M que aparece na Fig. 10 (pág. 142) – magnitude ou intensidade? 

 Quais os valores estimados para o intervalo de recorrência, taxa de actividade e sismo máximo 

expectável para Falha de Penacova-Régua-Verin? 

Esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

É apresentado o estudo de comparação entre o AH de Gouvães e o projecto da barragem do Cabouço, 

verificando-se que terá de haver reforço da barragem e alteração da ETA e do circuito de abastecimento 

de água. 

Considera-se que tratando-se de um projecto localizado dentro do SIC Alvão-Marão e havendo alterações 

ao projecto sujeito a AIA, objecto de parecer favorável condicionado em 1996, que permanece válido, 

estas deverão ser aprovadas pelo ICNB em fase de Projecto de Execução da barragem do Cabouço. 

O cabal cumprimento desta condicionante só é possível em sede de licenciamento da barragem do 

Cabouço, devendo a Iberdrola dar resposta às solicitações a que a este nível venham a ser solicitadas 

pela entidade licenciadora. 
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Reforça-se que, nos termos da DIA, os custos inerentes à alteração do projecto da Barragem do Cabouço 

serão suportados pela Iberdrola, devendo os mesmos ser concertados entre as duas entidades 

envolvidas. 

Alerta-se ainda, para facto (menciona pela ATMAD no parecer emitido pela consulta pública) de que a 

entidade responsável pela Estação de Tratamento de Água (AZ-2a ETA) e pela Conduta de Abastecimento 

(AZ-2b condução) é a Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, SA e não o Município de Vila Pouca de 

Aguiar como é referido no Anexo 6 da Memória Geral do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães. 

 

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. 

Os aspectos relativos aos caudais ecológicos e caudais reservados são analisados, neste Parecer, nos 

pontos 5, 6 e 7 do sub-capítulo III) Recursos Hídricos, dos Elementos a apresentar no RECAPE. 

De acordo com a análise efectuada no presente Parecer, o cumprimento desta condicionante está 

dependente da apresentação de elementos complementares, uma vez que os elementos apresentados no 

RECAPE não dão resposta cabal às disposições da DIA. 

 

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 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. 

Esta Condicionante da DIA foi objecto de alteração em 5 de Janeiro de 2011, por Sua Excelência o Senhor 

Secretário de Estado do Ambiente, passando a ter a seguinte redacção: 

Estabelecer um Plano de Acção, em colaboração com uma entidade supra-municipal 
que assegure a articulação com os municípios abrangidos pelo projecto em apreço, 
nomeadamente uma associação de municípios ou uma agência de desenvolvimento 
regional relacionada com a bacia do Tâmega, ou directamente com os municípios, e 
em colaboração com a CCDRN, com o objectivo de promover o 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. 

Neste âmbito, pode ser equacionada a colaboração com a agência de 
desenvolvimento regional preconizada no elemento n.º 12 a apresentar em RECAPE 
da DIA do projecto do “Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão”. 
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O RECAPE remete a verificação do cumprimento desta condicionante para o n.º 3 do ponto V) 

Socioeconomia, dos Elementos a Apresentar em RECAPE. 

Considera-se que a aprovação desta condicionante fica condicionada à apresentação de evidências de 

articulação com uma entidade supramunicipal, ou com os próprios Municípios, documento que permitirá 

confirmar o envolvimento de entidades supramuniciapais/municipais na elaboração do Plano de Acção a 

que se refere o Elemento a apresentar em RECAPE V) 3. Plano de Acção – Compensação Socioeconómica 

e Cultural, incluído no RECAPE. 

Tendo em conta a colaboração da CCDR/N, que decorre directamente das orientações do texto de 

alteração à DIA, no processo de articulação entre os Municípios e a Iberdrola, e atendendo ao avançado 

estado de desenvolvimento do processo (por força da intervenção conjunta de várias entidades, 

designadamente da Iberdrola, da Associação de Municípios do Alto Tâmega – AMAT -, do INAG e da 

CCDR/N), considera-se que o Proponente deverá apresentar os documentos em falta, previamente ao 

licenciamento do projecto. Estes documentos deverão ser objecto de aprovação, previamente ao 

licenciamento do projecto. 

 

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. 

É referido no RECAPE que, relativamente a este despacho "(…) conforme a reunião realizada no dia 04 de 

Fevereiro de 2011 entre o Proponente e a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e 

Desenvolvimento Urbano e a Chefe de Divisão de Assuntos Jurídicos do MAOT, este encontra-se a ser 

preparado pelo gabinete do Sr. Secretário de Estado do Ambiente". 

Verifica-se assim que, não tendo sido emitido até à presente data este despacho, não se verifica o 

cumprimento desta Condicionante, situação que deve ser colmatada previamente ao licenciamento do 

Projecto de Execução. 

 

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. 

Em resposta a esta condicionante é apresentada uma análise com o intuito de verificar o enquadramento 

do projecto nos diversos IGT aplicáveis à área de estudo. Na interpretação dos autores do Estudo, os 

Regulamentos dos PDM são omissos quanto “à materialização de aproveitamentos hidroeléctricos, quer 

em termos de permissão, quer em termos de condicionalismos”. 

Conforme a análise do Ordenamento do Território, realizada no âmbito do procedimento de AIA, todos os 

Regulamentos dos PDM, à excepção de Cabeceiras de Basto, remetem a utilização dos seus espaços para 

a necessidade de obtenção de declarações formais dos respectivos Municípios reconhecendo a não 

existência de prejuízos. 

Assim, a compatibilização com os PDM e o cumprimento desta condicionante passa pela obtenção dos 

elementos que a seguir se indicam, os quais deverão ser apresentados previamente ao licenciamento do 

projecto: 
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 Reconhecimento da Câmara Municipal de Ribeira de Pena como as acções a realizar com o 

projecto são determinantes para a concretização de estratégias de desenvolvimento do Município 

(alínea d) do n.º1 do art.25º do Regulamento do PDM); 

 Reconhecimento da Câmara Municipal de Boticas sobre a não existência de prejuízos para o 

ordenamento e desenvolvimento locais (artigos 19.º e 21.º do Regulamento do PDM); 

 Declaração do município de Vila Pouca de Aguiar sobre a possibilidade de alteração do uso do 

solo “por aterro ou escavação, da configuração geral do terreno e da paisagem natural”, 

conforme indica o art. 54.º do Regulamento do PDM; 

 Reconhecimento formal do interesse público a emitir pela Câmara Municipal de Chaves, tendo em 

consideração que os espaços agrícolas e florestais não podem ser objecto de quaisquer acções 

que diminuam ou destruam as suas potencialidades (art. 34.º do Regulamento do PDM). 

 
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. 

O RECAPE apresenta a lista de “Serviços Afectados”, que pretende dar resposta à condicionante em 

análise. No entanto, considera-se que esta lista de reposições não invalida que venha a ser 

complementada com outras que, devidamente justificadas, venham a revelar-se necessárias, no decurso 

da obra. Deverão também ser apresentados, previamente ao licenciamento do projecto, os projectos de 

todas as reposições de serviços afectados, devendo os mesmos ser incluídos no mapa geral do projecto. 

Por outro lado, esta condicionante não se considera cumprida, uma vez que não foi apresentada 

demonstração da garantia da necessária articulação com as entidades gestoras e/ou proprietários, 

questão que deve ser solucionada previamente ao licenciamento do projecto. 

No entanto, foram identificadas algumas situações que, não estando referidas no RECAPE, deverão ser 

atendidas, pelo que deverá ser apresentada uma listagem exaustiva de todas as afectações e justificada a 

sua necessidade de reposição, devidamente articulada com as entidades com competência na matéria. 

Todos os restabelecimentos devem ser objecto de avaliação de impactes e de alternativas, no âmbito dos 

vários factores ambientais. 

 

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. 

Em resposta a esta condicionante, a Iberdrola remete um parecer da REN. Esse parecer informa de que a 

integração na RNT dos novos aproveitamentos do PNBEPH localizados na zona do Alto Tâmega prevê os 

seguintes reforços de rede: a)- Subestação de Ribeira de Pena; b) Subestação de Fridão; c) Ligação a 

400kV Ribeira de Pena-Fridão-Feira; d) Ligação a 400kV (dupla) Ribeira de Pena-Frades B. Refere ainda a 

REN que o processo destas infra-estruturas foi já entregue para realização de procedimento de AIA. 

Considera-se que o RECAPE não demonstra a compatibilização solicitada nesta condicionante. Refira-se 

que esta condicionante decorreu do parecer emitido pela REN, no âmbito do procedimento de AIA 

(constando em anexo do parecer da CA, de Maio de 2010), no qual esta entidade identificou inferências 

com linhas da RNT. 

Assim, esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do projecto. 
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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) Alvão-Marão. 

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 quirópteros 
ocorrentes na área de estudo, a avaliar no EIA. 

As Linhas de Muito Alta Tensão são objecto de AIA próprio e incluem os Postos de Corte do Alto Tâmega 

e de Gouvães, assim como as linhas de ligação entre estas e a subestação de Ribeira de Pena da REN. 

Assim, considera-se que esta condicionante deixa de ter enquadramento no presente projecto, passando 

a ser aplicável no projecto das linhas e subestações que deu entrada recentemente na APA. Por sua vez, 

o projecto da subestação de Ribeira de Pena e das Linhas da RNT, da responsabilidade da REN, estão a 

ser analisados no âmbito de um processo de AIA autónomo. 

 

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. 

Não são incluídas evidências de articulação com as entidades gestoras das infra-estruturas afectadas, 

pelo que não se considera cumprida. 

 

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 
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RECAPE, em sede de RECAPE, ou posteriormente decorrentes dos estudos 
complementares a desenvolver. 

A Iberdrola compromete-se a cumprir as medidas de minimização e de compensação, constantes da DIA, 

bem como, as 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. Nesse sentido todas as medidas de minimização propostas constam no Plano de Gestão 

Ambiental (Anexo O.14). Apresenta-se ainda, no mesmo Anexo, o Plano Gestão de Resíduos (PGR), 

incluindo o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), sendo alvo 

de revisão de forma a contemplar as restantes medidas a executar, nomeadamente de compensação, 

assim que aprovado o RECAPE e respectivos projectos de compensação. 

Da análise do PGA, verifica-se que há algumas medidas relativas aos sistemas ecológicos que não são 

aplicáveis actualmente devido a alterações ao projecto (12), outras que são referidas por completo (11, 

19, 20, 42, 43, 44) e outras que são aplicadas noutros Planos (62 – salvamento de animais). No caso da 

medida 10, esta não se encontra transposta para o PGA e dado tratar-se de uma medida de minimização, 

não deverá integrar o lote de medidas compensatórias. Assim, deve ser esclarecido pelo promotor a 

forma de cumprimento desta medida. No que toca à medida 41, referente à minimização de impacte das 

linhas eléctricas, ela não aparece transposta do PGA e deve ser esclarecida de que forma ela é aplicada 

dado que os estaleiros e zonas de obras necessitarão de ligações à rede eléctrica, devendo ser aplicados 

os critérios minimizadores de colisão e electrocussão de aves. Quanto à medida 45, relativa à obtenção 

de inertes, embora esta se encontre transcrita para o PGA, não está esclarecido se no âmbito da pedreira 

de Gouvães (alvo de processo de AIA autónomo), foram analisadas as alternativas existentes para 

fornecimento de inertes, constituídas pelas numerosas pedreiras existentes na região. 

Relativamente ao anexo I do PGA, no âmbito das medidas preventivas/intervenção protecção da fauna, 

devem desde já ser estabelecidos protocolos com os centros de recuperação que irão receber os animais, 

assim como as condições para a sua captura e transporte. O anexo II deverá integrar as outras 

condicionantes, definidas nos planos de desmatação, para além das patrimoniais, de modo a que estas 

áreas não sejam destruídas durante o decorrer da obra e apenas só na fase de desmatação. 

No caso do PGR, considera-se que a gestão dos escombros deve ser detalhada, tendo em conta as 

frentes de obra, os respectivos locais de recepção do escombro e os acessos a utilizar (ver comentário do 

ponto 6 do sub-capítulo I) Geral dos elementos a apresentar em RECAPE). 

 

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. 

O proponente compromete-se a assegurar o acompanhamento ambiental da fase de obra, permitindo o 

livre acesso à área de implantação do Projecto e disponibilizando toda a documentação que seja 

solicitada pela comissão. 

Salienta-se que a constituição da comissão de acompanhamento não é da competência do proponente, 

devendo a mesma ser constituída antes da fase obra, de modo a garantir o acompanhamento da fase de 

construção desde o seu início. 
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4.3.2. ELEMENTOS A APRESENTAR 

4.3.2.1. ELEMENTOS A APRESENTAR PREVIAMENTE À APRESENTAÇÃO DO RECAPE 

A DIA definiu a necessidade de apresentação, previamente à apresentação do RECAPE, de elementos 

relativos aos seguintes factores ambientais: 

 Recursos hídricos superficiais 

 Património 

 Sistemas ecológicos 

A Iberdrola, previamente à entrega do RECAPE, apresentou um documento visando dar cumprimento ao 

estipulado na DIA, tendo esse documento sido objecto de apreciação. Essa apreciação foi transmitida à 

Iberdrola (previamente à entrega do RECAPE), tendo sido comunicado que os aspectos referidos 

deveriam ser atendidos e reflectidos na informação a apresentar no RECAPE. Posteriormente, a Iberdrola 

apresentou uma exposição com alguns comentários sobre essa apreciação. 

No presente Parecer são integrados os comentários sobre a integração no RECAPE da informação e 

atendimento dos aspectos anteriormente mencionados, assim como dos subsequentes comentários. 

 

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. 

Nos termos da DIA a Iberdrola entregou, previamente à apresentação do RECAPE, a metodologia de 

aplicação do Modelo CE-QUAL-W2 para simulação da qualidade da água, a qual corresponde ao que havia 

sido acordado com o INAG em reunião realizada em 22 de Setembro de 2010. 

Contudo, no âmbito da análise da informação que foi entregue, tal como acima mencionado, o parecer 

emitido refere que, nos cenários a simular deverá ser incluído o “cenário relativo à situação hipotética de 

a qualidade da água bombada para a albufeira de Gouvães, em vez de corresponder à que foi simulada 

para a albufeira de Daivões, passando a ter a qualidade que foi considerada no rio Louredo à entrada da 

na albufeira de Gouvães. O objectivo deste cenário é avaliar a evolução da qualidade da água na 

albufeira de Gouvães, quando recebe água com as características do rio Tâmega (já contemplando nos 

cenários apresentados) com a que se obteria se a água bombada tivesse a qualidade do rio Louredo, a 

montante da albufeira de Gouvães. Os resultados obtidos na modelação deste cenário devem depois ser 

utilizados para simular a qualidade do rio a jusante da barragem de Gouvães. Deve ainda ser feita uma 

análise comparativa dos valores obtidos para os dois cenários atrás mencionados.” 

Na sequência da emissão deste parecer e através de uma comunicação de 21 de Março de 2011, o 

proponente refere, nomeadamente, que “Este cenário, não obstante ter sido discutido na reunião 

decorrida no INAG, a 22 de Setembro de 2010, não foi contemplado no relatório apresentado em RECAPE 

(Anexo A.I.1), dado que a inexistência de bombagem a partir de Daivões para Gouvães é um cenário de 
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funcionamento irrealista, uma vez que torna a exploração do Sistema Electroprodutor do Tâmega 

inviável.” 

Face ao exposto e não tendo sido apresentado no RECAPE a aplicação do Modelo CE-QUAL-W2 para 

simulação da qualidade da água, nos termos acordados, reitera-se que a definição de um cenário que 

considere a inexistência de bombagem a partir de Daivões para Gouvães é fundamental para avaliar os 

impactes ao nível da qualidade da água e respectiva minimização, sendo este factor que está em 

avaliação e não a viabilidade do Sistema Electroprodutor do Tâmega, pelo que deverão ser apresentados 

elementos que dêem resposta ao solicitado, previamente ao licenciamento do projecto. 

 

2. Programa de Monitorização preliminar dos Recursos Hídricos Superficiais com 
identificação dos locais de amostragem, tomando em consideração o disposto na 
presente DIA. 

O proponente deu resposta a esta solicitação, tendo sido emitido o respectivo parecer. No ponto 3.4. do 

presente Parecer é apresentada a apreciação dos elementos constantes no RECAPE, sobre esta matéria. 

 

II) Património 

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. 

A informação apresentada no RECAPE não teve em consideração os aspectos referidos na apreciação 

efectuada sobre os elementos que foram apresentados previamente à apresentação do RECAPE. 

Assim, interessa esclarecer que a equipa responsável pelas medidas relativas ao património cultural é 

constituída por todas as pessoas que intervêm nos trabalhos, independentemente do tempo ou grau de 

participação. A equipa representada no organigrama da página 160 do Relatório Técnico (Vol. 2 do 

RECAPE) e para a qual são apresentados os respectivos currículos, não reflecte este entendimento. O 

mero confronto entre a equipa apresentada e as várias fichas técnicas, revela a ausência de pessoas que 

participaram nos trabalhos do património cultural e não são apresentadas como parte da equipa. 

Assim, previamente ao licenciamento do projecto, deve ser apresentado um novo documento com 

identificação de todos os intervenientes, das diferentes áreas do património cultural (arqueologia, 

arquitectura e etnografia), com indicação dos trabalhos onde irão intervir e apresentação de currículo 

resumido. Isto inclui, por exemplo, os intervenientes nos projectos de desmonte, relocalização, integração 

paisagística, monitorização, avaliação da estabilidade de estruturas e ainda os responsáveis pelos 

projectos para Três Minas. 

Os projectos de relocalização, desmonte e integração paisagística devem ser subscritos por responsáveis 

da área da arquitectura e engenharia. 

Não foi identificado, na documentação relativa à constituição da equipa, nenhum responsável com 

experiência evidente no estudo de arquitectura vernacular. Dada a grande quantidade de ocorrências 

inseridas nesta tipologia é conveniente suprir esta eventual lacuna, tanto mais que são agora 

preconizados trabalhos de registo (ver a apreciação sobre o elemento 11 a apresentar em RECAPE) que 

podem implicar limpezas, escavações e interpretação de vestígios e devem contar com a presença de um 

especialista com experiência em arquitectura vernacular ou etnografia. 
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Todas as alterações à equipa devem ser previamente comunicadas à tutela (IGESPAR/DRCN), de modo a 

constituir um registo actualizado e permanente dos intervenientes nos trabalhos e das suas 

responsabilidades. 

Assim, considera-se que este elemento não se encontra cumprido. O proponente deve proceder à sua 

reformulação e entrega para apreciação, previamente ao licenciamento do projecto. 

 

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); 

Concorda-se com a metodologia proposta. A Câmara Municipal de Ribeira de Pena informou a DRC/Norte, 

a cobro de ofício com data de 28/04/2011, que prefere a localização n.º 2 (...) inserida no percurso do 

Abade que liga a sede do concelho à Igreja de Santo Aleixo. No prazo de 1 ano, após o licenciamento do 

projecto, deve ser apresentado e submetido a parecer o respectivo projecto de execução, incluindo 

acessos a beneficiar ou criar para implantação do imóvel na localização n.º 2. 

 

b) Capela de Santa Bárbara (ocorrência 32); 

De acordo com o RECAPE a capela fica acima do NPA: Quando se considera a cota de soleira da porta do 

monumento esta é de 229,63 m o que faz com que, para entrar água da albufeira dentro da capela, esta 

teria de subir mais de 0.27 m que o nível de máxima cheia. Tendo em conta o carácter excepcional 

associado a esse nível, considera-se uma probabilidade praticamente nula de tal acontecer, salvo em 

excepções de fenómenos não controláveis como fenómenos hidrológicos extremos. (pág. 13 do Anexo 

A.II.2.a.) O RECAPE considera ainda não haver riscos de erosão das fundações e sobre riscos associados 

a fenómenos de capilaridade, diz que (...) considerando o afastamento real das águas da albufeira 

durante a época seca, que é a altura do ano em que os riscos de cristalização de sais no interior da 

matriz pétrea são, em princípio, mais significativos, considera-se que os riscos efectivos serão reduzidos, 

pois a evaporação das águas poderá ocorrer ao longo dos terrenos e não no monumento. (pág. 15 do 

Anexo A.II.2.a.) Relativamente a riscos associados ao aumento de humidade do ar pela presença da 

albufeira, o RECAPE entende que este risco não seria minimizado pela relocalização, porque (...) dado 

que o local equacionado para transladação nunca estaria a uma distância suficiente para fazer variar os 

aspectos prejudiciais do fenómeno de aumento da humidade relativa do ar. (pág. 15 do Anexo A.II.2.a.) 

Em face do exposto concorda-se com a manutenção in situ do imóvel e com o programa apresentado. 

Assim, considera-se que no prazo de 1 ano, após o licenciamento do projecto, devem ser apresentados e 

submetidos a parecer: 

 Projecto de execução para conservação, restauro e monitorização da capela; 

 Projecto de execução de acessibilidades, reforço de muros de socalco e arranjo paisagístico. Este 

projecto deve promover a adequada protecção da plataforma de acesso fronteira ao conjunto 

edificado, mantendo genericamente as características arquitectónicas do arruamento (pavimento 

em calçada tradicional), bem como a realização de muros de contenção com paramento exterior 

em alvenaria de granito, sem junta aparente. 
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c) Ponte de Arame em Veral (ocorrência 46); 

Concorda-se com a metodologia de transladação deste elemento patrimonial e com a proposta de 

localização. No prazo de 1 ano, após o licenciamento do projecto, deve ser apresentado e submetido a 

parecer o respectivo projecto de execução, incluindo acessos a criar. 

 

d) Ponte sobre o rio Oura (ocorrência 69); 

Concorda-se com a metodologia proposta. A Câmara Municipal de Chaves, a cobro do ofício 3109 de 

04/05/2011, manifestou preferência à DRC/Norte pela solução de localização n.º 3, com a qual 

concordamos. No prazo de 1 ano, após o licenciamento do projecto, deve ser apresentado e submetido a 

parecer o respectivo projecto de execução, incluindo acessos a criar. O proponente deve contactar a 

Câmara Municipal de Chaves no sentido de encontrar a melhor solução de traçado para os caminhos a 

criar. 

 

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); 

Concorda-se com a metodologia proposta. A sua relocalização não merece reservas. No prazo de 1 ano, 

após o licenciamento do projecto, deve ser apresentado e submetido a parecer o respectivo projecto de 

execução. 

 

f) Pontão de Viela (ocorrência 116). 

Concorda-se com a metodologia proposta. A Câmara Municipal de Ribeira de Pena manifestou à 

DRC/Norte concordância com o projecto e localização n.º 1, a cobro de ofício com data de 28/04/2011. 

No prazo de 1 ano, após o licenciamento do projecto, deve ser apresentado e submetido a parecer o 

respectivo projecto de execução, incluindo os acessos a beneficiar. 

 

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). 

O projecto para a Capela de Nossa senhora da Guia e Fonte de Sto. António não merece aprovação. 

Conforme previamente transmitido (no âmbito da apreciação dos Elementos que foram apresentados, 

previamente à apresentação do RECAPE), deverão ser eliminadas as faixas concêntricas em granito 

propostas para o adro, considerando-se mais adequado um tratamento unitário da superfície deste 

recinto, dada a sua configuração já de si complexa. No que respeita ao mobiliário urbano (bancos), 

devem ser utilizadas peças de granito maciças, de configuração simplificada (paralelepípedo), em 

detrimento dos elementos propostos. O projecto deve ser reformulado nos termos expostos e submetido 

a apreciação no prazo de 1 ano, após o licenciamento do projecto. 

O projecto para a Capela da Granja Velha não merece aprovação. Conforme previamente transmitido (no 

âmbito da apreciação dos Elementos que foram apresentados, previamente á apresentação do RECAPE), 

deverão ser eliminadas as faixas adicionais em granito mais escuro no adro, perfazendo uma espécie de 

“moldura” envolvendo o edifício, considerando-se aceitável a marcação das superfícies de maior dimensão 

em lajeado de granito. No que respeita ao mobiliário urbano (bancos) devem ser utilizadas peças de 

granito maciças, de configuração simplificada (paralelepípedo), em detrimento dos elementos propostos. 
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O projecto deve ser reformulado nos termos expostos e submetido a apreciação no prazo de 1 ano, após 

o licenciamento do projecto. 

 

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. 

Os trabalhos arqueológicos a realizar foram autorizados pelo IGESPAR IP sendo que de acordo com o 

RECAPE os relatórios serão posteriormente remetidos à tutela, pelo que não foi dado cumprimento 

integral à medida que visa a validação em tempo da informação técnico-científica incluída no RECAPE. 

Considera-se que os relatórios referentes a trabalhos já concluídos e cujos resultados são apresentados 

no RECAPE deverão ser remetidos à tutela para aprovação. 

 

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. 
(…) 

PM Flora e habitats – Foi possível verificar o acréscimo de 13 pontos de amostragem e a alteração de 

classificação de vários dos pontos que foram identificados nos elementos apresentados previamente à 

apresentação do RECAPE. A frequência de amostragem dos habitats foi alterada. Este PM deve ter em 

conta o trabalho de cartografia de habitats (ponto 4 do sub-capítulo III) Recursos Hídricos do capítulo 

elementos a apresentar no RECAPE), considerando os comentários feitos a este, complementado com os 

dados da área de influência de 200 m não incluídos no referido estudo. 

PM Mexilhões-do-rio – As variações populacionais de M. margaritifera no Terva poderão ser atribuídas a 

factores de impactes actuais se se confirmar que não há populações de Truta no Terva que estejam em 

conexão com populações situadas o Tâmega ou noutros afluentes próximos, dado que a albufeira irá 

isolar o afluente. O número de estações aleatórias no rio Tâmega foi aumentado de 7 para 12. O número 

de estações fixas foi aumentado de 2 para 4. Foi incluída a recolha de parâmetros físico-químicos para M. 

margaritifera mas não se sabe se resultam de recolha específica para esta PM ou se resultarão do PM dos 

Recursos Hídricos Superficiais (existe um ponto no Beça, RH9 próximo do local das M. margaritifera). 

PM Invertebrados Terrestres – Os pontos de amostragem mantém a mesma localização que foi 

apresentada previamente ao RECAPE. Aceita-se a justificação dos habitats. 

PM Ictiofauna – Os pontos de amostragem acrescentados não dão resposta completa ao solicitado. Não 

foram criados novos pontos em afluentes do Tâmega de menores dimensões. No entanto, considera-se 

que esta exigência possa depender dos resultados do estudo de peixes que deverão ser apresentados 

antes do enchimento. Está em falta um ponto na albufeira do Alto Tâmega, dado que se considera os 

dois existentes como insuficientes, face à extensão da albufeira. Tendo em conta a detecção de Cobitis 

sp. no rio Louredo, e apesar do estudo solicitado sobre esta espécie estar previsto apenas para a fase 

pré-enchimento, considera-se que deve ser criado um ponto de monitorização a jusante de Gouvães que 

permita monitorizar as populações desta espécie que não serão afectadas directamente pela albufeira de 

Gouvães. 

De acordo com o PM dos Mexilhões, a procura de gloquídeos deve ser realizada tanto no Terva e no Beça 

como no Tâmega. 
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PM Anfíbios – Embora não seja dada resposta à aparente cobertura insuficiente da área inundada, 

espera-se pelos resultados do ensaio para verificação destas situações. Aguarda-se também pelo estudo 

previsto para a fase de pré-enchimento. Os pontos de monitorização já definidos devem ter em conta os 

resultados já obtidos nos estudos já efectuados. Quanto aos restantes comentários, considera-se a 

resposta adequada. 

PM Répteis – Embora não seja dada resposta à aparente cobertura insuficiente da área inundada, espera-

se pelos resultados do ensaio para verificação destas situações. Aguarda-se também pelo estudo previsto 

para a fase de pré-enchimento. Os pontos de monitorização já definidos devem ter em conta os 

resultados já obtidos nos estudos já efectuados. Quanto aos restantes comentários, considera-se a 

resposta adequada. 

PM Avifauna – Embora não seja dada resposta à aparente cobertura insuficiente da área inundada, 

espera-se pelos resultados do ensaio para verificação destas situações. Aguarda-se também pelo estudo 

previsto para a fase de pré-enchimento. Os pontos de monitorização já definidos devem ter em conta os 

resultados já obtidos nos estudos já efectuados. 

Relativamente ao Melro-de-água, é definido um conjunto de pontos para captura e recaptura de 

indivíduos com vista à sua marcação e seguimento por telemetria. Esta alteração responde positivamente 

aos comentários feitos pelo ICNB. Quanto aos restantes comentários, considera-se a resposta adequada. 

PM Toupeira-de-água – As alterações verificadas dão respostas aos comentários do ICNB. Aguarda-se 

ainda pelo estudo previsto para a fase de pré-enchimento. Os pontos de monitorização já definidos 

devem ter em conta os resultados obtidos nos estudos já efectuados. De referir que, dado que a análise 

genética dos dejectos apresenta um valor muito elevado de dejectos não identificados, devem ser 

apresentados e analisados, com as devidas reservas, os dados referentes a dejectos não confirmados, 

identificados no campo como sendo de Toupeira-de-água. A referência ao estudo de marcação-recaptura-

telemetria de Toupeira-de-água (medidas de compensação 32 e 33, definidas no âmbito do Programa de 

Compensação para os sistemas ecológicos – Ponto 5 dos Elementos a apresentar no RECAPE, para os 

Sistemas Ecológicos) não deve ser assumida como uma medida compensatória dado que não promove a 

compensação de impactes originados pelo projecto. Este estudo faz parte da monitorização e, dados os 

riscos envolvidos, deverá ser aplicada apenas após a confirmação da presença da Toupeira por outros 

métodos, e nas seguintes situações: 

 Na fase de construção – nas zonas que serão inundadas e próximo da foz de afluentes que irão 

desaguar nas albufeiras. Em afluentes de pequena dimensão cujo extensão inundada seja menor 

do que 25% 

 Na fase de exploração – próximo da foz de afluentes que desaguam nas albufeiras 

Dependendo da autonomia dos emissores, o 1º caso só deve ser aplicado no(s) último(s) ano(s) de 

construção, de modo a garantir dados antes e depois do enchimento para o mesmo indivíduo. Se isso não 

for possível, então recorrer apenas a métodos de marcação individual permanente que permitem a sua 

manutenção durante os dois períodos. No caso de afluentes de pequena dimensão, interessa saber as 

variações de densidade que irão ocorrer. No 2º caso, com a utilização da telemetria interessa saber o uso 

que a espécie dá à albufeira. A aplicação destas metodologias dependerá dos resultados obtidos nos 

estudos que ainda decorrerão (ver também comentários às medidas de compensação 32 e 33, definidas 

no âmbito do Programa de Compensação para os sistemas ecológicos – Ponto 5 dos Elementos a 

apresentar no RECAPE, para os Sistemas Ecológicos). 

PM Lontra - As alterações verificadas dão respostas aos comentários do ICNB. Aguarda-se ainda pelo 

estudo previsto para a fase de pré-enchimento. Os pontos de monitorização definidos devem ter em 

conta os resultados obtidos nos estudos já efectuados. A referência ao estudo de seguimento da Lontra 
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(medida de compensação 36, definida no âmbito do Programa de Compensação para os sistemas 

ecológicos – Ponto 5 dos Elementos a apresentar no RECAPE, para os Sistemas Ecológicos) não deve ser 

assumida como uma medida compensatória dado que não promove a compensação de impactes 

originados pelo projecto. Este estudo faz parte da monitorização e, dados os riscos envolvidos, deverá ser 

aplicado apenas com o objectivo de confirmar a capacidade de transposição das barragens pela Lontra 

(ver comentários medida compensatória 36, definida no âmbito do Programa de Compensação para os 

sistemas ecológicos – Ponto 5 dos Elementos a apresentar no RECAPE, para os Sistemas Ecológicos). 

PM Quirópteros - As alterações da periodicidade dos abrigos correspondem ao pedido pelo ICNB. Não é 

dada resposta à necessidade de um maior número e maior diversidade de pontos de controlo, não sendo 

justificável a necessidade da fase de ensaio. Aguarda-se ainda pelo estudo previsto para a fase de pré-

enchimento. Os pontos de monitorização definidos devem ter em conta os resultados obtidos nos estudos 

já efectuados. Recomenda-se a consulta do documento “ICNB 2010. Barragens. Linhas Orientadoras para 

a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Planos de Monitorização: Quirópteros. Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Lisboa. iii +17 pp” já disponibilizado à Iberdrola. 

PM Mamíferos – Parece ter havido uma relocalização de alguns transectos de modo a abarcar área 

inundável das albufeiras, o que responde aos comentários do ICNB. A inclusão de metodologia dirigida 

aos micromamíferos também dá resposta aos comentários do ICNB. Aguarda-se ainda pelo estudo 

previsto para a fase de pré-enchimento. Os pontos de monitorização definidos devem ter em conta os 

resultados obtidos nos estudos já efectuados. 

PM Alcateias de Lobo – Não foram feitas alterações que respondessem aos comentários do ICNB, de 

modo a cumprir o disposto na DIA. Mantém-se assim a situação de incumprimento da mesma. 

Devido a existência de numerosos projectos com monitorização de lobo nesta área, nomeadamente A4, 

A24, A7, AH Fridão, AH Foz Tua e numerosos Parques Eólicos, é imprescindível a coordenação da 

monitorização entre as equipas dos vários projectos e a partilha de dados, de forma a minorar a 

perturbação sobre os animais. 

No que se refere ao estudo de telemetria de lobos, este não deve ser encarado como uma medida de 

compensação, dado que não procede a nenhuma compensação de impacte. Tendo em conta os riscos 

acrescidos de captura e manuseamento de animais, só deverá ser aplicado em situações muito concretas 

e depois de confirmada a presença de animais por outros métodos. Considera-se que, a única situação 

que poderá justificar o recurso ao seguimento de animais por telemetria de lobos consiste na 

identificação de locais de transposição do rio Tâmega. Assim, esta técnica só deve ser aplicada quando se 

detectar a presença de lobos na proximidade do rio Tâmega (até 3 km), por outros métodos, 

pressupondo que esse(s) individuo(s) terão disposição para fazer essa travessia. Nada garante que o 

façam e por isso, esta metodologia só deve ser aplicada em situações que potenciem a obtenção de 

informação concreta sobre a transposição do rio (ver comentários à medida de compensação 34, definida 

no âmbito do Programa de Compensação para os sistemas ecológicos – Ponto 5 dos Elementos a 

apresentar no RECAPE, para os Sistemas Ecológicos). 

Os dejectos de lobo deverão ser analisados geneticamente de modo a comprovar a origem dos mesmos, 

mas dever-se-á ter em conta o factor de erro e/ou de indeterminação associado a técnica na análise dos 

dados. Os dados relativos à avaliação de prejuízos atribuídos ao lobo em efectivos pecuários podem 

também constituir um precioso auxiliar para uma monitorização mais eficaz da espécie, pelo que deverão 

ser ponderados os procedimentos necessários para a obtenção dos mesmos em tempo útil, equacionando 

um sistema que possibilite o acompanhamento dos vigilantes da natureza do ICNB na realização das 

vistorias, permitindo a recolhas de amostra e planear e dirigir acções de monitorização mais concretas. 
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Comentários gerais - As considerações feitas sobre os comentários gerais do ICNB parecem dar resposta 

adequada aos mesmos. Aguarda-se pela implementação dos planos para verificação das situações 

apontadas. 

 

 

4.3.2.2. ELEMENTOS A APRESENTAR 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 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. 

Sendo apresentado no RECAPE o parecer da REN, verifica-se, no entanto, que não está demonstrada no 

RECAPE a compatibilização solicitada nesta condicionante. Refira-se que esta condicionante decorreu do 

parecer emitido pela REN, no âmbito do procedimento de AIA (constando em anexo do parecer da CA, de 

Maio de 2010), no qual esta entidade identificou inferências com linhas da RNT. 

Por outro lado, verificando-se que a REN alerta para a necessidade de consulta à EDP-Distribuição, 

relativamente às infra-estruturas da RND (Linhas e Subestações de tensão menor ou igual a 110 kV) que 

possam existir na zona. 

Assim, deverão ser apresentados, previamente ao licenciamento do Projecto, os pareceres destas 

entidades, assim como a demonstração da integração no Projecto de Execução dos aspectos 

mencionados pelas mesmas. 

 

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. 

Verifica-se que é apresentado no RECAPE o parecer da REFER (datado de 15/12/2010). Esta entidade 

emite parecer favorável, considerando "(…) não haver intercepção do Domínio Público Ferroviário, quer 

pelas albufeiras a criar, quer pelas obras acessórias necessárias". 

Assim, considera-se cumprida esta imposição da DIA. 

 

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. 

A Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (ERRAN) respondeu a 19.10.2010, solicitando 

informação a fim de emitir parecer, ao nível da localização nas Plantas de Ordenamento e de 

Condicionantes de cada PDM aplicável à área de estudo, entre outros elementos. 
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A ANA - Aeroportos de Portugal emitiu parecer a 04.11.2010, referindo que “As barragens não se 

encontram afectadas por qualquer servidão aeronáutica civil, pelo que não estão sujeitas às 

condicionantes a elas devidas”, aconselhando a consulta da Força Aérea Portuguesa. A 05.01.2011, 

pronunciou-se o Ministério da Defesa Nacional – FAP, revelando que o projecto não se encontra 

abrangido por qualquer Servidão de Unidades afecta à Força Aérea. 

Também a ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações emitiu parecer favorável a 05.11.2010, 

mencionando que “a área em causa não está actualmente sujeita a qualquer condicionamento resultante 

da existência de qualquer servidão radioeléctrica”, pelo que não coloca objecção à construção dos 

aproveitamentos hidroeléctricos. 

O IGP – Instituto Geográfico Português enviou parecer favorável a 20.10.2010, onde refere nada existir a 

declarar relativamente ao projecto em questão. 

A Iberdrola solicitou, a 24.09.2010, parecer à EP - Estradas de Portugal, para a aprovação do Projecto de 

Execução, nomeadamente sobre a eventualidade de existir afectação quanto à substituição da ponte 

existente sobre o rio Tâmega, decorrente da interferência com a EN311, junto ao IP3/A24. Até esta data, 

a IBERDROLA não terá recebido ainda uma resposta daquela entidade. 

Verifica-se que, de uma forma geral, este ponto foi cumprido, tendo sido apresentados as cópias dos 

respectivos pareceres. Todavia, o parecer definitivo da ERRAN, assim como o parecer das Estradas de 

Portugal, deverão ser apresentados previamente ao licenciamento do Projecto, assim como a respectiva 

demonstração da integração no Projecto de Execução dos aspectos que estas entidades referirem nos 

seus pareceres. Alerta-se ainda para a necessidade de serem atendidos os aspectos mencionados no 

parecer da EP, emitido no âmbito do Acompanhamento Público. 

 

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. 

O parecer da Câmara Municipal territorialmente competente sobre a interferência do AH de Daivões com 

a EN312 não consta no RECAPE. 

Assim, considera-se que este elemento deve ser apresentado previamente ao licenciamento do projecto. 

 

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. 

Verifica-se que não consta do RECAPE o parecer da AFN. Assim, considera-se que este elemento deve ser 

apresentado previamente ao licenciamento do projecto. 

 

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 
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interesse para a conservação, REN e RAN, devendo ser identificados os respectivos 
impactes e definidas as medidas de minimização adequadas. 

No que concerne à reavaliação de impactes destas áreas, face ao avaliado em Anteprojecto, foi realizado 

na secção 3.6 do RECAPE um estudo sobre a afectação de áreas sensíveis. Face às alterações foi 

realizada uma análise comparativa, procedendo-se à identificação dos impactes das escombreiras e 

estaleiros, fora das áreas a inundar, de forma a homogeneizar a análise comparativa entre Projecto de 

Execução e Anteprojecto. 

Relativamente aos estaleiros, apenas são descritas as suas funções e a necessidade da sua localização 

face à obra. No que se refere às escombreiras, são apresentadas justificações para eliminar algumas 

escombreiras definidas em Anteprojecto. 

Em relação aos estaleiros, e conforme já foi referido no capítulo relativo ao Projecto, verifica-se uma 

diminuição do número de áreas e na área ocupada por estes, o que representa um aspecto muito 

positivo. No entanto, existem dúvidas quanto à real definição das manchas, suscitadas pelas diferenças 

nos dados entre o RECAPE e os elementos complementares. A maioria dos estaleiros não se situa 

exactamente sobre áreas previamente definidas em Anteprojecto, existindo inclusive estaleiros previstos 

para áreas totalmente novas, não estando claramente justificadas as razões dessa escolha. Além disso, 

não há nenhuma análise de possíveis alternativas de áreas “já intervencionadas” pelo que se considera 

que esta disposição da DIA não está cumprida na totalidade. 

No que se relaciona com as escombreiras, foram apresentadas as áreas definitivas das escombreiras e 

justificados os seus critérios de selecção. Contudo, constata-se que existem diferenças de informação 

(entre o RECAPE e os elementos complementares, e entre a informação geral e os projectos de 

escombreiras) relativamente às áreas previstas e às áreas efectivamente consideradas, pelo que não se 

pode considerar que as áreas sejam definitivas. 

Além disso, não estão ainda devidamente justificadas as escolhas dos locais das escombreiras tendo em 

conta a existência de possíveis alternativas, não sendo demonstrada cabalmente a possibilidade de 

reutilização de escombro, ou a sua possibilidade de utilização na recuperação de áreas degradadas, como 

sejam pedreiras abandonadas, assim como a utilização de outros locais para escombreiras submersas, 

nomeadamente os indicados em Anteprojecto. 

Verifica-se uma redução no número e área das mesmas e a inclusão de metade destas em área 

inundável. Tal como para os estaleiros, também aqui subsistem dúvidas sobre a exactidão das manchas, 

e não é possível fazer uma avaliação de existência de alternativas, nomeadamente de locais degradados 

(ex: pedreiras abandonadas ou em final de exploração) que poderiam ser utilizados como local de 

depósito com vantagens ambientais. É referido para a escombreira 25c, localizada dentro do SIC Alvão-

Marão, que esta “ocupa uma área mais degradada”, mas esta situação não é concretizada. 

Também se desconhece a relação entre o volume de escombro produzido e o volume de escombro 

depositado, não se encontrando referências ao factor de empolamento considerado. Dada a dimensão do 

projecto, as alterações que podem resultar da aplicação do factor de empolamento, são bastante 

significativas. 

Relativamente a várias escombreiras previstas no Anteprojecto para a área inundável do Alto Tâmega e 

de Daivões, o seu abandono é justificado pela orografia da área e pela necessidade de abrir novos 

acessos. As escombreiras 9, 10, 11 e 12, que teriam capacidade para 531.000 m3, são substituídas por 

uma nova escombreira (11) com capacidade semelhante (513.872 m3). No entanto, a escombreira 14b 

aumentou 15 vezes a sua capacidade. Reconhece-se as limitações determinadas pela orografia, mas no 

caso das escombreiras 10 e 11 do Anteprojecto (capacidade 319.000 m3) já existem acessos que apenas 

seria necessário beneficiar (B4), e são das mais próximas ao AH do Alto Tâmega. A sua utilização 
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permitiria baixar ¼ do volume da escombreira 14b, que é uma escombreira emersa, pelo não se 

considera que a eliminação destas duas escombreiras esteja justificada. 

No caso das escombreiras localizadas em área inundável de Daivões no Anteprojecto, a sua eliminação no 

Projecto de Execução é mais uma vez justificada pela orografia, pela necessidade de abrir acessos e pela 

necessidade de atravessar várias povoações. As escombreiras 17, 18, 19, 20 e 21 tinham capacidade para 

215.000 m3. A nova escombreira 41 tem capacidade para 35.273 m3, o que significa que um grande 

volume de escombro previsto inicialmente para ficar em área inundada passa a estar em área emersa. A 

escombreira 21 é a que se situa mais próxima do AH de Daivões, com uma capacidade prevista de 

31.000 m3 e para as quais já existem acessos (B13) sendo a única localidade atravessada Daivões, 

situada junto à estrada nacional. A esta escombreira poderia ainda acrescentar-se a escombreira 

20 (33.000 m3) e a escombreira 18 (43.00 m3), que através dos mesmos acessos, e de uma melhoria de 

caminhos já existentes ou eventual necessidade de abertura de um pequeno acesso, de modo a evitar 

atravessar a população de Bacelar, seria possível encaixar 107.000 m3 em área inundável, com impactes 

económicos e sociais aparentemente reduzidos. Assim, considera-se que a eliminação destas 

3 escombreiras não está justificada. 

De registar ainda que a escombreira 31c, do AH de Daivões, ficará implantada sobre a ribeira da Fonte 

Fria, e que as escombreiras 25 e 26d, do AH de Gouvães, interferem com o leito das linhas de água 

existentes, pelo que deverá ser analisada a possibilidade de recorrer a uma alternativa aos locais 

previstos para estas escombreiras, de modo a não afectar cursos de água. 

Deste modo, considera-se que esta medida não está cumprida, devendo ser dada respostas às questões 

anteriormente referidas e ainda apresentados os seguintes elementos: 

 Planta (preferencialmente à escala 1:10.000) que inclua a implantação do Projecto de Execução e 

a localização de todos os estaleiros e escombreiras, incluindo uma envolvente, nunca inferior a 

500 m; 

 Esclarecer sobre se perspectivam desmantelar os estaleiros que servirão para manutenção 

durante o período de exploração dos aproveitamentos hidroeléctricos. Para os estaleiros que 

continuarão em funcionamento em fase de exploração, deverão ser avaliados os impactes em 

termos da ocupação dos solos da REN; 

 Explicitar se a as novas localizações dos estaleiros e escombreiras introduzem alteração da 

respectiva distância a aglomerados habitacionais ou habitações isoladas e em caso afirmativo 

reavaliar os respectivos impactes. 

 Explicitar as possibilidades de reutilização do escombro produzido, devendo ser equacionadas as 

medidas que possam contribuir promover a sua reutilização, nomeadamente a sua 

disponibilização gratuita no local e a respectiva publicitação. 

 

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; 
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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 
(nomeadamente, libertação de sementes), quer no seu aproveitamento para 
outros fins (nomeadamente, aproveitamento de estacas). 

As premissas constantes dos Planos de Desmatação, assim como a definição das condicionantes parecem 

correctas e adequadas. No entanto, não se percebe o que representam as ZIC e porque é que as 

condicionantes não são incluídas nestas áreas o que facilitaria a leitura dos mapas. As condicionantes a 

aplicar devem ser revistas pouco antes da implementação do Plano no terreno, de forma a incluir os 

dados dos estudos solicitados, nomeadamente no que se refere a quirópteros, rapinas, lobo, flora e 

habitats. Assim, o Plano só deverá ser dado como aprovado nessa fase. No que se refere a Gouvães, 

tendo em conta que haverá uma zona que será desmatada em 2011, presumindo-se que a mesma esteja 

relacionada com a pedreira e com os estaleiros, interessa garantir que a faixa de galeria ripícola 

considerada nas condicionantes se mantém, dado ser nesta que se concentram os exemplares de 

Veronica micrantha. 

Falta definir as áreas de estaleiro, parques de armazenamento, acessos (apenas para Gouvães foi 

apresentado um mapa de acessos) e outros elementos previstos no Plano. 

A sequência de desmatação dos blocos e a sua associação com o cronograma e com outros elementos da 

obra não está feita, assim como não está definida a forma e a data da desmatação/desarborização das 

ZIC e das áreas condicionadas. O cronograma para o Alto Tâmega não cumpre o definido na alínea b) 

deste ponto da DIA, que refere que a desmatação não poderá ocorrer entre 15 de Março e 30 de Junho, 

pelo que deve ser corrigido. 

O Plano não responde à alínea c) deste ponto da DIA, no que se refere à identificação de áreas de galeria 

ripícola situadas abaixo do NPA que possam não ser desmatadas. 

Prevendo a possibilidade de se detectarem animais feridos ou debilitados ou eventualmente crias, deve 

ser criado um protocolo de intervenção para a captura e transporte desses animais, com indicação do 

destino dos mesmos, devidamente protocolado com as entidades intervenientes. 

O Plano de Desmatação de Gouvães refere (Capítulo 3.5.1. Espécies Vegetais, pág. 20) que o corte de 

sobreiros nas zonas a desmatar na área abrangida por este empreendimento será sujeito a pedido de 

autorização prévia à AFN. Não foram detectados sobreiros nesta área mas caso sejam detectados 

sobreiros ou azinheiras dentro da área inserida no SIC Alvão/Marão, as competências previstas no 

diploma de protecção do sobreiro e azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 155/2004, de 30 de Junho) são exercidas pelo ICNB e não pela AFN. 

Os Planos de Desmatação referem que “Naquelas zonas onde os cepos e raízes fiquem nas zonas de 

variação de nível de água poder-se-ão aplicar fitocidas para evitar que rebrotem as árvores”. Os Planos 

não apresentam informações sobre as espécies arbóreas a eliminar através de produto químico, o tipo de 

fitocida a aplicar, os métodos de aplicação (pulverização, pincelagem, …), as concentrações a aplicar, as 

épocas de aplicação, a necessidade de repetição de tratamentos, etc. A desvitalização química de toiças 

deve ser usada sobretudo para evitar a rebentamento de espécies exóticas invasoras (Acacia sp.) ou 

outras espécies exóticas com grande capacidade de rebentação (Eucalyptus sp.), utilizando um herbicida 

sistémico biodegradável (não residual) de aplicação localizada. A desvitalização química de toiças de 

espécies arbóreas autóctones só deverá ser aplicada se, justificadamente, os exemplares não puderem 

ser mantidos. 
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No que respeita às intervenções a realizar nas áreas ocupadas por núcleos ou espécimes de espécies 

exóticas invasoras (Acacia sp. e Ailanthus sp.), deve verificar-se uma integração entre as medidas 

previstas nos Planos de Desmatação e as medidas previstas no Plano de Integração Paisagística de modo 

a garantir, em absoluto, que não se verificará qualquer tipo de aproveitamento/recuperação de material 

proveniente das zonas ocupadas com espécies exóticas invasoras tratadas no âmbito das 

desmatações/desarborizações, como por exemplo terra vegetal ou resíduos usados na construção de 

abrigos para a fauna. 

Devem ser identificados e sinalizados os exemplares vegetais que sejam adequados e viáveis para 

transplante, previamente à desmatação. O transplante dos mesmos, para o seu local definitivo ou para o 

viveiro/local provisório, apenas poderá ser realizado previamente à desmatação se não for necessário 

abrir acessos novos. Caso contrário, o mesmo apenas deverá ocorrer durante a desmatação ou 

posteriormente à mesma. 

 

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. 

Foram apresentados no Volume 5 do RECAPE os documentos: i) Estudo dos diques aplito-pegmatíticos 

ricos em lítio (Anexo B.II.1.); e ii) Estudo do potencial mineiro da zona de afectação dos aproveitamentos 

e parecer da DGEG (Anexo B.II.2). A respectiva análise é a seguinte: 

i) Apreciação do “Estudo dos diques aplito-pegmatíticos ricos em Lítio” (Anexo B.II.1. do Vol.5) 

1) O estudo apresentado incide exclusivamente na área de inundação pelas águas das albufeiras 

quando o solicitado foi um estudo que avaliasse o potencial mineiro na área geográfica de 

intervenção do projecto, o que inclui implicitamente a área de protecção das albufeiras. O estudo 

apresentado deixa assim de fora uma área muito significativa e importante do ponto de vista dos 

recursos minerais existentes que importa avaliar; 

2) A metodologia seguida de avaliação do potencial mineiro da área de influência do projecto não 

foi a adequada a um estudo desta natureza; 

3) A amostragem feita não é representativa, não são indicadas as localizações das sondagens, não 

foram utilizados métodos analíticos com vista à avaliação dos teores dos filões, nomeadamente no 

que diz respeito ao Lítio, não é apresentado um cálculo de teores nem de reservas; 

4) Os estudos efectuados são insuficientes para permitir tecer as conclusões apresentadas, não 

ficando comprovado o baixo potencial litinífero dos pegmatitos existentes na área de influência do 

projecto, como consta nas conclusões; 

5) Não se compreende a conclusão apresentada no relatório de que os aplitopegmatitos não 

possuem mineralização de lítio, já que as mesmas não são consubstanciadas no conhecimento 

existente, resultante de estudos anteriores; 

6) A não observação a “olho nu” de minerais de lítio, facto só por si muito discutível, não evidencia 

a inexistência de minerais de lítio; 
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7) As conclusões tecidas resultam, frequentemente, de suposições e não se baseiam em estudos 

objectivos que deveriam ter sido efectuados. 

8) O estudo apresentado evidencia manifesta falta de rigor e detalhe e os erros cometidos, 

nomeadamente ao nível da redacção, evidenciam falta de conhecimento sobre o tema. 

ii) Apreciação do “Estudo do potencial mineiro da zona de afectação dos aproveitamentos” (Anexo 

B.II.2 do Vol.5): 

 Aplica-se, em relação a este estudo, os comentários 1), 2), 4), 7) e 8), apresentados 

relativamente ao “Estudo dos diques aplito-pegmatíticos ricos em lítio”; 

 Os dados recolhidos pela empresa no LNEG (constantes dos anteriores pareceres desta 

instituição neste âmbito), os dados da bibliografia consultada e os elementos fornecidos pela 

Direcção Geral de Energia e Geologia, evidenciam claramente, contrariamente às conclusões 

apresentadas, que a área de influência do projecto (albufeiras e respectivas áreas de 

protecção) detém um elevado potencial mineiro, nomeadamente no que respeita a recursos 

de lítio, que importa caracterizar e identificar em termos de teores e reservas, sendo ainda 

necessário dar cumprimento, tal como consta no parecer da DGEG, às disposições referentes 

às servidões administrativas, restrições de utilidade pública em vigor e distâncias mínimas de 

segurança; 

 O parecer da DGEG constante do relatório apenas incide sobre o aproveitamento hidroeléctrico 

de Gouvães e não sobre a totalidade do projecto. 

Face ao exposto conclui-se claramente que não se encontram cumpridos os elementos estipulados na 

DIA, que incluía a necessidade de desenvolver um estudo que avaliasse o potencial mineiro na área de 

intervenção do projecto, pelo que previamente ao licenciamento deverá ser apresentada a informação 

solicitada (estudo reformulado) de forma a verificar-se a cabal conformidade com o preconizado na DIA. 

Acresce ainda de referir, a título exemplificativo, que neste estudo deverão ser contemplados os aspectos 

referentes aos filões, mencionados nos pareceres emitidos pela FEUP, no âmbito do Acompanhamento 

Público. 

Mais se refere, reiterando pareceres e posições anteriores do LNEG, que se considera indispensável a 

consulta à DGEG e aprovação do estudo de pormenor que deverá ser apreciado e aprovado por aquela 

entidade, para dar cumprimento à DIA. 

 

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. 
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No âmbito do RECAPE é apresentado um Estudo de Exploração dos Aproveitamentos do Tâmega, que 

tendo em consideração o disposto na DIA, compreende uma simulação da exploração dos 

aproveitamentos hidroeléctricos do Sistema Electroprodutor do Tâmega, tendo por base os caudais 

afluentes às albufeiras do Alto Tâmega, Daivões e Gouvães entre os dias 1 de Janeiro de 1975 e 

31 de Dezembro de 2005. 

De acordo com o estudo efectuado foram ainda considerados critérios relativos à segurança das 

instalações, ambientais e de rentabilidade, observando-se o seguinte: 

 Alto Tâmega 

De acordo com a simulação realizada, a cota máxima de exploração corresponde ao 

NPA (315), sendo a cota mínima de exploração a cota 300. A cota mínima de exploração 

excepcional corresponde à cota 290, que corresponde à cota mínima tecnicamente aceitável 

para funcionamento da central, em condições excepcionais, nomeadamente de seca extrema. 

A central apresenta uma capacidade de turbinamento relativamente alta, o que permite 

turbinar praticamente todas as afluências naturais, verificando-se a necessidade de efectuar 

descarregamentos esporádicos nos meses mais pluviosos. 

Na condição mais desfavorável de exploração, que corresponde a uma situação de afluências 

nulas e a um máximo de turbinamento, a variação de velocidade instantânea de cota da 

albufeira será de 0,16 m/h para a cota 315, de 0,19 m/h para a cota 310 e de 0,34 m/h para 

cota 290. 

 Daivões 

De acordo com a simulação realizada, a cota máxima de exploração corresponde ao 

NPA (228), sendo a cota mínima de exploração a cota 223. A cota mínima de exploração 

excepcional corresponde à cota 220, que corresponde à cota mínima tecnicamente aceitável 

para funcionamento da central, em condições excepcionais, nomeadamente de seca extrema. 

À semelhança do Alto Tâmega, a central de Daivões apresenta uma capacidade de 

turbinamento relativamente alta, o que permite turbinar praticamente todas as afluências 

naturais, verificando-se a necessidade de efectuar descarregamentos esporádicos nos meses 

mais pluviosos. O estudo apresenta ainda os volumes mensais relativos ao turbinamento do 

caudal ecológico. 

Para a situação mais desfavorável, no sentido ascendente, que corresponde ao turbinamento 

simultâneo da totalidade grupos do AH do Alto Tâmega e do AH de Gouvães, a variação de 

velocidade instantânea de cota na albufeira de Daivões será de 0,38 m/h para a cota 228 e de 

0,59 m/h para cota 220. No sentido descendente, os valores de velocidade instantânea são 

iguais e correspondem à situação de afluência nulas, máximo turbinamento no AH de Daivões 

e máximo de bombagem no AH de Gouvães. 

 Gouvães 

De acordo com a simulação realizada, a cota máxima de exploração corresponde ao 

NPA (885), sendo a cota mínima de exploração a cota 875, e considerada a cota 873 como a 

cota mínima de exploração excepcional. 

A albufeira de Gouvães é praticamente de bombagem pura, uma vez que as afluências são 

reduzidas, verificando-se uma equivalência relativamente aos volumes mensais turbinados e 

bombeados. 
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No que se relaciona com a simulação dos volumes mensais descarregados, foram 

considerados o regime de caudais ecológicos, para ano médio proposto no RECAPE, assim 

como um caudal reservado de 1,5 l/s, durante 24 h, durante os meses de Junho a Setembro. 

Para a situação mais desfavorável, correspondente ao máximo turbinamento no AH de 

Gouvães, a variação de velocidade instantânea de cota será de 0,34 m/h para a cota 885, 

1,55 m/h para a cota 875 e de 2,64 m/h para cota 873. 

De uma maneira geral o regime de exploração apresentado em RECAPE é idêntico ao apresentado no 

EIA, sendo que a apresentação das listagens com a evolução dos volumes mensais, ao longo do período 

de simulação (entre 1975 e 2005), permite a sua melhor compreensão, permitindo aferir os volumes 

totais mensais lançados para jusante dos aproveitamentos, com particular destaque para o AH de 

Daivões. 

No que se relaciona com o regime de exploração dos aproveitamentos hidroeléctricos em termos diários e 

face ao conjunto de aproveitamentos hidroeléctricos existentes e previstos para o rio Tâmega, que irão 

funcionar em cascata, entende-se que será desejável que os caudais médios diários efluentes, 

designadamente no AH de Daivões, reflictam, na medida do possível, as condições do regime de 

escoamento natural. 

De referir ainda que, face à potencial estratificação das albufeiras e aos volumes mensais turbinados nos 

meses de Verão (Junho a Agosto) o regime de exploração a adoptar, deve ter em consideração os 

resultados dos programas de monitorização da qualidade da água, com vista a evitar situações de 

exploração que possam potencialmente conduzir à mortalidade da fauna piscícola. 

Salienta-se que na simulação efectuada para o AH de Daivões, foi considerado um regime de caudais 

ecológicos, estimado pelo método do caudal base, sendo que, nos termos da apreciação efectuada no 

presente Parecer referente ao caudal ecológico (pontos 5 e 6 dos Recusos Hídricos, dos Elementos a 

apresentar no RECAPE), o qual foi considerado como sendo reduzido e que deverá ser revisto. 

Por último e face à afirmação constante no estudo de que não existe nenhuma relação entre os AH do 

SET e o AH de Fridão, dado que entre Daivões e Fridão “existirá um troço de rio, que actua como 

fronteira entre ambos, tornando, tornando independente a exploração dos mesmos”, importa referir que 

o AH de Fridão, por se localizar imediatamente a jusante é fortemente condicionado pelos volumes 

descarregados pelo AH de Daivões, quer ao nível da sua exploração hidroeléctrica, quer ao nível da 

regularização de caudais necessário para garantir condições de escoamento compatíveis com os usos e 

ocupação humana no vale a jusante, principalmente ao longo da zona ribeirinha da cidade de Amarante. 

Assim, entende-se que em sede de licenciamento dos Aproveitamentos Hidroeléctricos deve ser 

promovida a necessária articulação e aprovação dos respectivos regimes de exploração. 

No que se relaciona com as velocidades de variação dos planos de água o estudo procedeu à sua 

estimativa tendo em consideração as condições mais desfavoráveis, em termos da sua subida ou descida, 

de cota. De acordo com os resultados apresentados verifica-se que a albufeira de Gouvães é a albufeira 

onde haverá uma maior velocidade de variação da cota do plano de água, sendo que esta velocidade 

aumenta significativamente em profundidade, devido à dimensão da albufeira e ao regime de exploração. 

Na albufeira de Daivões, as velocidades de variação do plano de água são idênticas às da albufeira de 

Gouvães, embora com uma variação menos acentuada em profundidade, verificando-se que albufeira do 

Alto Tâmega é a que apresenta menores velocidades de variação do plano de água. 

Considerando que se estima que as albufeiras funcionem normalmente nas cotas mais altas, não se 

perspectiva que em condições normais as velocidades estimadas para a variação do plano de água 

possam comprometer as utilizações da albufeira e do plano de água. 
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É apresentado um Programa de enchimento das albufeiras, onde são enunciadas as regras base do 

enchimento das diferentes albufeiras do SET e efectuadas simulações do enchimento das mesmas. De 

acordo com o cronograma geral da construção, prevê-se que o primeiro enchimento da albufeira de 

Daivões se efectue de 1 de Maio de 2015 a 1 de Novembro de 2015 (enchimento até à cota 223,00) e de 

1 de Novembro de 2015 até Dezembro de 2015 (enchimento até à cota 228,00). O primeiro enchimento 

da albufeira do Alto Tâmega deverá iniciar-se após a albufeira de Daivões atingir a cota 223,00, 

estimando-se que ocorra de 1 de Novembro de 2015 até Dezembro de 2016 (enchimento até à cota do 

NPA 315,00). 

O programa de enchimento tem como pressuposto a necessidade de garantir um contínuo de água entre 

as albufeiras de Alto Tâmega e Daivões, sendo que só ao ser atingida a cota 223,00 da albufeira de 

Daivões se iniciará o enchimento da albufeira do Alto Tâmega. Caso não se alcance esta cota à data 

prevista, serão libertados caudais ecológicos pela descarga de fundo. O enchimento da albufeira de 

Daivões pressupõe a libertação de caudais ecológicos. 

O primeiro enchimento da albufeira de Gouvães está previsto que ocorra de 15 de Novembro de 2015 a 

26 de Maio de 2016, sendo considerada a libertação de caudais ecológicos, 

No que se relaciona com as regras base do programa de enchimento, entende-se que as mesmas se 

consideram adequadas. No que se refere ao regime de caudais ecológicos propostos, os mesmos deverão 

ser revistos tendo em consideração a apreciação efectuada sobre o regime de caudais ecológicos 

propostos no RECAPE, no âmbito das disposições da DIA, constante neste Parecer. 

De referir ainda que o programa de enchimento dos aproveitamentos deverá ser aferido, tendo em 

consideração que está previsto para 1 de Outubro de 2015 o inicio do enchimento da albufeira do 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão, aspecto que deverá ser concertado em sede de licenciamento 

dos respectivos projectos. 

 

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. 

O estudo corresponde à Revisão da Situação de referência no que se refere ao estado das massas de 

água, tendo em conta o seguinte documento: “Critérios para a classificação do estado das Massas de 

Água superficiais, rios e albufeiras”, utilizando as métricas e índices nela 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”. 

Os pontos de amostragem dos elementos biológicos (fitobentos e invertebrados bentónicos), elementos 

físico-químicos e hidromorfológicos são coincidentes pois só desta forma se consegue determinar a 

classificação que se apresenta de seguida: 

 A massa de água correspondente ao rio Tâmega apresenta um estado ecológico razoável e um 

estado químico bom, logo o estado da massa de água superficial correspondente ao rio Tâmega é 

razoável; 
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 A massa de água correspondente ao rio Torno/Louredo apresenta um estado ecológico razoável e 

um estado químico bom, logo o estado da massa de água superficial correspondente ao rio Torno 

é razoável; 

 A massa de água correspondente ao rio Terva apresenta um estado ecológico razoável e um 

estado químico bom, logo o estado da massa de água superficial correspondente ao rio Terva é 

razoável; 

 A massa de água correspondente ao Ribeiro do Ouro apresenta um estado ecológico razoável e 

um estado químico bom, logo o estado da massa de água superficial correspondente ao Ribeiro 

do Ouro é razoável; 

 A massa de água correspondente ao Ribeiro do Boco apresenta um estado ecológico bom e um 

estado químico bom, logo o estado da massa de água superficial correspondente ao Ribeiro do 

Boco é bom; 

 A massa de água correspondente ao rio Gondiães apresenta um estado ecológico razoável e um 

estado químico bom, de modo que, conclui-se que o estado da massa de água superficial 

correspondente ao rio Gondiães é razoável; 

 A massa de água correspondente ao rio Beça apresenta um estado ecológico razoável e um 

estado químico bom, logo o estado da massa de água superficial correspondente ao rio Beça é 

razoável. 

Estes dados são semelhantes aos apresentados no EIA. 

No que se refere aos componentes do estudo, registam-se as seguintes situações: 

Macrófitos 

Em geral, as estações situadas no rio Tâmega e rio Terva apresentam valores elevados de diversidade, 

sendo bastante mais reduzidas as encontradas nas estações da sub-bacia do rio Beça. A sub-bacia do 

Louredo-Torno apresenta duas zonas claramente diferenciadas: a zona baixa-média do rio, onde a 

diversidade é semelhante à da sub-bacia do Beça, e a zona de cabeceira em que a diversidade é elevada, 

sendo máxima nas estações P23 (rio Louredo em Paredes do Alvão) e P24 (rio Baco em Trás do Armeiro). 

Por último, a estação situada no rio Ouro apresenta os valores mais baixos de diversidade, com apenas 

5 espécies de macrófitos descobertos. 

Formando parte das comunidades de macrófitos das estações de amostragem, foram encontradas 

9 espécies alóctones: Bidens frondosa, Cyperus eragostris, Galinsoga ciliata, Lindernia dubia, Paspalum 

paspalodes, Phytolacca americana, Cynodon dactilum, Echinochloa crus-galli e Acacia dealbata. As 

espécies A. dealbata, G. ciliata, B. frondosa, L. dubia, P. paspalodes e P. americana são consideradas 

invasoras pelo Decreto-Lei n.º 565/99. A revisão deste Decreto-Lei deverá passar a incluir também C. 

eragostris. 

Algumas destas espécies estão presentes em cada um dos troços do rio Tâmega. Apresentam uma baixa 

presença nos outros rios da área de intervenção, apenas tendo-se encontrado espécies invasoras nos 

pontos P15 no rio Beça e nos pontos P18 e P19 do rio Louredo. 

Qualidade da floresta de ribeira 

Verifica-se que, embora em termos gerais a qualidade ecológica seja boa ou moderada em toda a zona 

de estudo, registam-se algumas diferenças entre as várias bacias analisadas. 

No caso da bacia do Tâmega, as estações da zona alta do rio P01, P02 e P03 apresentam os valores mais 

baixos, em que a do P02 corresponde a um estado ecológico pobre. As estações da bacia média do 

Tâmega (P04; P06 a P08), assim como o rio Terva (P05), apresentam um estado ecológico moderado. 

Por último, as estações da bacia baixa do Tâmega (P10 e P11) apresentam um bom estado ecológico. 
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Similarmente, as estações situadas nas sub-bacias do Beça obtiveram valores bons, excepto no caso das 

estações P13 e P16, cujos valores são moderados. Além disso, na estação P12, situada na bacia baixa 

deste rio, obteve-se o maior valor de qualidade ecológica de todas as estações, correspondendo a um 

estado ecológico elevado. 

Em geral, os valores obtidos na sub-bacia do Louredo são elevados, e foram alcançados sobretudo nas 

duas estações da zona baixa, a P18 e a P19, obtendo-se valores inferiores nas estações da bacia média 

(P20-P24), embora correspondendo a um estado ecológico Moderado ou Bom. 

Por último, o rio Ouro (P09) apresenta um bom estado ecológico, com uma das pontuações mais altas de 

todas as estações de amostragem. 

Fitobentos 

O índice da qualidade das águas de acordo com as diatomáceas classificou as estações do Tâmega de 

moderado a bom, sendo melhores as do troço médio, as do Beça de bom a excelente, as do Louredo de 

Bom a excelente e a do Ouro e Terva de bom. 

Peixes 

Foram realizadas 24 estações de amostragem, tendo sido identificadas 11 espécies dos quais 7 são 

autóctones, incluindo a enguia, tendo sido capturados 10 exemplares em 4 locais no Tâmega e no rio 

Ouro. Foi detectada a espécie Cobitis calderoni em dois pontos na futura albufeira de Gouvães. 

Os maiores indivíduos de boga, barbo, escalo foram encontrados no rio Tâmega. Nos afluentes estão 

exemplares de menores dimensões que corresponderão, na sua maioria indivíduos jovens. 

Da análise efectuada verifica-se que: 

 Na caracterização dos elementos de qualidade biológica (EQB) fitobentos - diatomáceas e 

invertebrados bentónicas foram considerados os índices que constam do documento “Critérios 

para a Classificação das Massas de Água Superficiais, rios e albufeiras”; 

 Para os restantes EQB, e no que se refere ao EQB macrófitos, foram considerados os seguintes 

índices: Índice Mean Trophic Rank (MTR), Índice de Vegetação Ripária, Índice de Qualidade do 

Bosque Ribeirinho (QBR); para o EQB peixes foi considerado o European Fish Índex (EFI); 

 Relativamente aos elementos de qualidade hidromorfológica, foi aplicado o River Habitat Survey, 

metodologia preconizada nos “Critérios para a Classificação das Massas de Água Superficiais, rios 

e albufeiras”; 

 Os parâmetros físico-químicos de suporte, os parâmetros amostrados estão de acordo com o 

estabelecido. 

Contudo, existem alguns aspectos que não foram observados e que deveriam ser objecto de reanálise, 

nomeadamente: 

 Em relação à localização das 24 estações de amostragem, para a fase de pré-construção e 

construção, apesar de considerar-se adequada, as estações de amostragem localizadas no rio 

Beça, deveriam ter sido identificadas com referência a pontos do rio Beça, e não em função da 

barragem de Padroselos, que foi objecto de DIA desfavorável; 

 O período de amostragem dos elementos biológicos deveria ter sido efectuado na Primavera, 

conforme recomendado no documento “Critérios para a Classificação das Massas de Água 

Superficiais, rios e albufeiras” e não no Outono em diferentes alturas. 

Refere-se ainda, e tal como já tinha sido transmitido, no âmbito do parecer emitido aquando da análise 

dos elementos a entregar previamente à apresentação do RECAPE, as estações de amostragem deverão 

ser georreferenciadas e cartografadas no sistema de referência PT-TM06/ETRS89. Verifica-se que as 

http://www.igeo.pt/produtos/Geodesia/Inf_tecnica/sistemas_referencia/Datum_ETRS89.htm
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estações de amostragem continuam a ser georreferenciadas em diferentes sistemas (UTM datum WGS84, 

Datum 73), aspecto que deverá ser colmatado. 

Tendo em conta a análise efectuada, globalmente considera-se que a revisão da situação de referência 

do estado das massas de água foi desenvolvida como solicitado, à excepção do período de amostragem 

dos elementos biológicos que foi efectuada no Outono e não na Primavera como recomendado. 

Assim, considera-se que no plano de monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais, as estações de 

amostragem deverão ser georreferenciadas no sistema de referência PT-TM06/ETRS89 e com base nos 

resultados da monitorização a efectuar na fase de pré-construção deverá ser confirmada a situação de 

referência das massas de água. 

Regista-se a descoberta de Cobitis calderoni na zona da albufeira de Gouvães, facto que incrementa o 

impacte desta barragem sobre a ictiofauna e deverá desencadear medidas de minimização e/ou de 

compensação adequadas, tendo em conta o grau de ameaça desta espécie. No entanto, existem dúvidas 

quanto à identificação desta espécie dado que nem a foto apresentada nem a morfometria dos animais 

capturados correspondem com indivíduos desta espécie, sendo provavelmente C. paludica, espécie que 

tinha sido confirmada em 2002 na zona (Madeira, J. 2002 – Inventariação da ictiofauna presente na bacia 

hidrográfica do rio Douro. Relatório final. Estudo Integrado no Projecto do ICN “LivroVermelho dos 

Vertebrados de Portugal – Revisão”/POA. 30 pp.). Assim, solicita-se que sejam indicadas as características 

diagnosticantes utilizadas na identificação da espécie e o envio de fotografias e biometrias individuais. 

Recomenda-se a consulta de especialistas da espécie para colaborar na identificação dos peixes. 

A descoberta de núcleos de espécies invasoras da flora poderá desencadear acções de erradicação destas 

através de medidas compensatórias ou minimizadoras, desde que a medida tenha boas probabilidades de 

êxito, sendo o rio Beça e o Louredo os candidatos mais adequados. 

 

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". 

A metodologia de quantificação das áreas ocupadas por cada habitat ou grupo de habitats, descrita no 

estudo (pág. 15) é confusa, imprecisa e não permite concluir sobre a forma como foram 

quantitativamente caracterizados os habitats. O estudo não reporta os elementos apresentados para 

outro documento do processo (onde, eventualmente, poderiam constar informações complementares) e 

não identifica as fontes bibliográficas no qual se baseou para desenvolver a metodologia aplicada. 

Relativamente à metodologia utilizada para caracterizar qualitativamente o estado de conservação dos 

habitats, considera-se ser bastante redutora uma vez que se baseia, exclusivamente, na 

presença/ausência do habitat. Não são valorados parâmetros de avaliação qualitativa de comunidades 

vegetais de grande relevância ecológica como sejam, por exemplo, a diversidade (riqueza específica), o 

grau de maturidade (maior ou menor proximidade de uma dada comunidade ao clímax), a 

regenerabilidade (grau de resiliência), a raridade (refúgio de espécies raras), o interesse mesológico, etc. 

Metodologias como as desenvolvidas por Meaza, G. & Cadiñanos, J. A. (2000) (Valoración de la 

vegetación. G. Meaza. Barcelona, Ediciones del Serbal: 201–272) ou como River Habitat Survey (RHS), 

Qualitat del Bosc de Ribera (QBR) ou Índice de Condição do Habitat (HCI), teriam certamente permitido 

http://www.igeo.pt/produtos/Geodesia/Inf_tecnica/sistemas_referencia/Datum_ETRS89.htm
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avaliar de forma mais rigorosa e objectiva o estado de conservação e a qualidade geral das formações 

vegetais das áreas afectadas pelos empreendimentos. 

O estudo apresentado não considera os bidoais como um habitat da Directiva Habitats, o que é uma falha 

grave dado que estes são reconhecidos como um subtipo do habitat 91E0, habitat prioritário, conforme 

se pode ver nas fichas de caracterização dos habitats produzidas pela Associação Alfa para o ICNB. 

(http://www.icn.pt/psrn2000/caract_habitat.htm). Esta situação é incongruente com o Relatório Técnico 

do RECAPE e com o EIA, onde este habitat já tinha sido reconhecido como tal. Também a lista de 

habitats potencialmente presentes na área está incompleta e não teve em conta o EIA nem os dados do 

parecer do CIBIO. É de estranhar também a não identificação do habitat 4020 na albufeira de Gouvães, 

identificado no EIA e no parecer do CIBIO, e reconhecido como uma condicionante no Plano de 

desmatação desta albufeira. 

O estudo identifica a presença na área do projecto do habitat 9240 “Carvalhais lusitanos de Quercus 

faginea e Quercus canariensis” (págs. 22 e 30). Este habitat corresponde a comunidades florestais não 

higrófilas, de copado cerrado e ambiente sombrio, dominado por exemplares arbóreos de Quercus 

faginea subsp. broteroi, por vezes acompanhados por outras árvores. Em Portugal, este tipo de bosque 

distribui-se, maioritariamente, pelo Centro Litoral e Sul Interior não sendo expectável a sua presença na 

bacia do Tâmega. O táxone que (supostamente) existe na área de estudo Quercus faginea subsp. faginea 

ocorre, habitualmente, em bosques mistos com Quercus suber, Quercus rotundifolia ou Quercus 

pyrenaica, ou em etapas de recuperação de sobreirais e azinhais. Como tal, as comunidades co-

dominadas por Quercus faginea subsp. faginea devem ser incluídas nos habitats 9330, 9340 ou 9230 e 

não no habitat 9240. 

O estudo refere a presença habitual de sobreiro (Habitat 9330 “Florestas de Quercus suber”) nos “(…) 

talvegues de pinhais e charnecas, bem como nas zonas com humidade edáfica permanente (…) com 

estrato arbustivo de medronheiro Arbutus unedo”, associando esta última espécie ao Habitat 4030 (pág. 

34). Nos bosques de sobreiro ocorrem habitualmente em sub-bosque diversas espécies de árvores ou 

arbustos entre as quais o medronheiro. Portanto, no caso da presença de A. unedo em sub-bosque de 

sobreiral deverá ser assinalado o Habitat 9330; se a espécie ocorrer de forma dominante, em conjunto 

com Erica arborea, em formações altas nas orlas naturais de bosques de Quercus suber, então deverá ser 

considerado o Habitat 5330. Assim, associar a presença de A. unedo ao Habitat 4030, conforme refere o 

estudo, é incorrecto. 

Não é clara a correspondência das formações vegetais presentes na área do projecto ao Habitat 5330 

uma vez que o estudo parece incluir neste habitat, formações mistas ou monoespecíficas de giesta 

Cytisus striatus (págs. 31, 34, 39). Porém, este tipo de giestais não tem correspondência com os habitats 

da Directiva. Apenas poderão associar-se ao Habitat 5330pt2, comunidades dominadas por Retama 

sphaerocarpa (piornais) que, segundo as descrições apresentadas no estudo, não parecem estar 

presentes na área de estudo. As superfícies (ha) apontadas no estudo para cada habitat herdam as 

deficiências atrás referidas e, como tal, não oferecem fiabilidade. 

Face ao exposto, considera-se que existem dúvidas sobre a correcta identificação dos habitats pelo que o 

trabalho deve ser revisto tendo em conta as fichas acima referidas e todos os dados existentes. Após 

essa revisão, os resultados deverão ser comparados com os obtidos no EIA, para saber se houve 

alterações ou erros. 

A faixa de 100 m em redor das albufeiras e outros elementos do projecto, não condiz com o previsto no 

PM da Flora e Habitats (200 m), pelo que o trabalho deveria complementar esta faixa de modo a que 

possa constituir a situação de referência para os PM. 

http://www.icn.pt/psrn2000/caract_habitat.htm
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A comparação de áreas de habitats sobrepostas, devido à presença de vários habitats no mesmo local, 

com áreas simples onde não há sobreposição (ex: áreas agrícolas) é incorrecta pese embora o facto de as 

conclusões não serem alteradas. Deve ser esclarecido se as medidas preconizadas já estão previstas nos 

programas de compensação previstos e como, ou se fazem parte de um programa de compensação à 

parte. 

Por outro lado, não foi realizado qualquer exercício de integração dos troços de rios pelos diferentes 

Programas Conservar/Restaurar/Valener, tal como considerado na Estratégia mencionada nesta 

determinação da DIA, e assim não foi demonstrada, aparentemente, uma abordagem suficientemente 

compreensiva da bacia hidrográfica para a execução de medidas de conservação, melhoria e criação de 

zonas de habitats de interesse comunitário. 

Deste modo, esta informação deverá ser apresentada previamente ao início da obra. 

 

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 secos. 

O regime de caudais ecológicos proposto no RECAPE para o AH de Daivões não foi desenvolvido através 

da metodologia incremental. As justificações apresentadas para não aplicação da metodologia 

incremental em Daivões não têm suporte, uma vez que, poderia ser considerado um troço do rio Tâmega 

representativo dos diferentes mesohabitats que se pretendem modelar, nomeadamente a montante da 

pista de pesca, mas próximo do local previsto para a barragem, com condições semelhantes que 

permitisse efectuar a modelação de habitats e estimativa de caudais mínimos. 

Os regimes de caudais ecológicos propostos no RECAPE para a barragem de Daivões foram estimados 

pelo método do Caudal Base. 

Para o AH de Gouvães, foi apresentada uma proposta de regime de caudais ecológicos obtida através da 

metodologia incremental IFIM, no entanto o procedimento adoptado para a aplicação desta metodologia 

apresenta algumas lacunas, nomeadamente: 

 Os regimes de caudais ecológicos a implementar a jusante das barragens em estudo deverão, 

genericamente, contribuir para a existência de uma qualidade ecológica, pelo menos, razoável. 

No entanto, o alcançar deste objectivo poderá não depender exclusivamente destes caudais 

ambientais, pelo que a avaliação da qualidade dos elementos hidromorfologicos, com base na 

avaliação do River Habitat Survey (RHS), da flora aquática/ribeirinha e da comunidade piscícola, 

deverá ser efectuada para os troços seleccionados para a aplicação da metodologia incremental; 

 Os troços de cursos de água seleccionados para a aplicação do IFIM deverão ser representativos 

dos diferentes mesohabitats (pools, riffles e runs), no entanto a demonstração da existência 

destes locais deverá ser justificada através da apresentação de perfis longitudinais e transversais 

dos troços em análise e completada através de mapas relativos à modelação dos microhabitats 

para as diferentes variáveis físicas seleccionadas, velocidade, profundidade e substrato. Os mapas 

relativos à modelação dos microhabitats são omissos no RECAPE; 

 A selecção das espécies piscícolas indicadoras foi justificada com base nas medições realizadas 

nos troços em análise e na disponibilidade de curvas de preferência de habitat obtidas noutros 

estudos. Das espécies seleccionadas constam a truta comum, a boga-do-douro e o escalo do 
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norte. Neste ponto o RECAPE deveria apresentar o enquadramento das comunidades piscícolas 

seleccionadas ao nível da bacia hidrográfica do Douro nomeadamente em termos 

conservacionistas e/ou económicos. Deveria ainda ser feita uma caracterização de espécies 

exóticas eventualmente presentes no rio e qual a sua relação com as comunidade piscícolas 

indicadoras; 

 As curvas de preferência de habitat deverão, idealmente, ser estimadas para o troço em análise 

através de medições, in situ, das comunidades piscícolas, realizadas preferencialmente, nas 

épocas mais críticas do seu ciclo de vida, Primavera, Verão e Outono. Neste âmbito o RECAPE 

recorre a curvas de preferência de habitat estimadas em trabalhos realizados em bacias 

hidrográficas diferentes das bacias em estudo e, sendo assim, a sua utilização deverá ser 

devidamente justificada, por exemplo, através de uma análise comparativa dos locais analisados, 

considerando para tal elementos hidromorfologicos e características dos ecossistemas ribeirinhos 

presentes nos diferentes locais. 

Por outro lado, deverão ainda ser apresentadas graficamente as curvas de preferência de habitat 

utilizadas para as espécies piscícolas indicadoras seleccionadas, para diferentes fases do seu ciclo de vida 

e para os diferentes microhabitats, velocidade, profundidade e substrato. 

Todo o processo de análise dos dados, caracterização do microhabitat, e posterior obtenção de resultados 

na IFIM, áreas totais de habitat disponíveis para cada espécie piscícola e fase do ciclo de vida, deverá ser 

realizado através da aplicação Modelo River 2D (http://www.river2d.ualberta.ca/). Todos os dados de 

entrada e resultados obtidos neste modelo deverão ser apresentados cartograficamente para a extensão 

dos troços seleccionados. 

A partir das curvas da superfície ponderada útil (SPU), em função do caudal para cada fase do ciclo de 

vida das espécies alvo, deverá ser seleccionado um caudal mínimo que corresponde ao ponto da curva 

abaixo do qual poderá ocorrer alterações gravosas do habitat para a espécie. Com base nas curvas 

estimadas, o caudal ecológico para cada mês corresponde ao valor mais alto do conjunto de caudais 

mínimos calculados para cada fase do ciclo de vida das espécies piscícolas indicadoras (em Alves et. al., 

2003). Neste sentido, o procedimento adoptado no RECAPE para a selecção dos caudais mínimos não 

está correcto. 

Para que seja mais fácil a selecção do caudal ecológico a partir das curvas SPU, devem ser apresentados 

gráficos compostos pelas curvas que foram obtidas para as diferentes espécies/fase do ciclo de vida. 

Apesar das lacunas apresentadas no RECAPE, nomeadamente na aplicação da metodologia IFIM, efectua-

se uma análise dos caudais ecológicos propostos, para ano médio, naquele relatório e os obtidos pelo 

método do INAG, DSP, 2003, apresentando-se ainda as percentagens afectas aos regimes naturais 

estimados para os aproveitamentos hidroeléctricos de Daivões e Gouvães. 

No Quadro 4 e Figura 1 apresentam-se, respectivamente, os regimes de caudais apresentados no 

RECAPE e estimados pelo método do INAG, DSP, 2003, e os hidrogramas relativos aos caudais ecológicos 

propostos no RECAPE e estimados pelo método do INAG, DSP, 2003, para os aproveitamentos 

hidroeléctricos de Daivões e de Gouvães. 

Como ilustram os hidrogramas apresentados, o regime de caudais ecológicos proposto para a barragem 

de Daivões é bastante reduzido, sobretudo no período húmido do ano hidrológico que integra a época 

crítica da Primavera (fase de reprodução) para as comunidades piscícolas. 

Para a barragem de Daivões, na proposta apresentada no RECAPE o caudal ecológico corresponde a 7% 

do regime natural, valor aquém do recomendado que varia entre 15 e 20% e nunca abaixo dos 10%. No 

regime estimado pelo método do INAG, DSP, 2003 esta percentagem é de 13%, na gama de valores 

recomendada. 

http://www.river2d.ualberta.ca/
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Importa ainda referir que o regime de caudais ecológicos proposto no RECAPE para Daivões não permite 

mimetizar a variabilidade do regime natural podendo pôr em causa os objectivos ambientais definidos 

para as massas de água directamente afectadas. 

No que diz respeito à barragem de Gouvães, os regimes de caudais ecológicos apresentados, proposto no 

RECAPE e obtido pelo método do INAG, DSP, 2003, são semelhantes. Em termos médios anuais, para os 

dois métodos as percentagens do regime natural afectas aos caudais ecológicos são superiores a 20%, 

ligeiramente acima da gama de valores recomendada. 

Quadro 4 - Regimes de caudais ecológicos (RCE) apresentados em RECAPE e estimados pelo método do 

INAG, DSP, 2003. 
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Regime 
Natural EIA 

21.505 52.778 100.209 123.544 134.301 101.254 69.599 43.869 22.724 7.841 3.062 3.974 1786.100 
 

RCE Mét. 
INAG, DSP, 

2003 
1.870 5.520 10.350 16.370 10.750 13.900 12.050 8.380 3.340 1.680 0.910 0.970 225.907 13% 

RCE 
Proposta 

RECAPE 

2.930 4.160 5.890 6.630 5.280 5.230 4.430 3.660 2.530 1.540 0.970 1.140 116.466 7% 

G
o
u
v
ã
e
s 

Regime 

Natural 
0.539 1.289 2.369 2.594 2.897 2.079 1.434 0.965 0.499 0.184 0.068 0.083 39.139 

 
RCE Mét. 

INAG, DSP, 

2003 

0.040 0.240 0.460 0.820 0.490 0.390 0.360 0.240 0.110 0.060 0.030 0.020 8.542 22% 

RCE 

Proposta 
RECAPE 
(IFIM) 

0.110 0.310 0.490 0.670 0.630 0.480 0.420 0.300 0.140 0.110 0.040 0.040 9.775 25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AH de Daivões      AH de Gouvães 

Figura 1. Hidrogramas relativos aos caudais ecológicos propostos no RECAPE e estimados pelo método 

do INAG, DSP, 2003, relativos ao AH de Daivões e AH de Gouvães. 

 

Face ao acima exposto, considera-se que o regime de caudais ecológicos proposto no RECAPE não dá 

cabal cumprimento ao solicitado, devendo ser colmatadas as lacunas identificadas, previamente ao 

licenciamento do Projecto. De notar que, alterações no volume de caudais ecológicos a descarregar em 
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Daivões poderão implicar alterações nos órgãos de descarga de fundo e de caudal ecológico do açude de 

Daivões. 

No que se relaciona com os caudais relativos à fase de enchimento, os caudais ecológicos descarregados 

para jusante das barragens serão equivalentes aos da fase de exploração. Para a fase de obra é referido 

no RECAPE que após a construção dos desvios provisórios os caudais afluentes aos locais de construção 

serão desviados e libertados para jusante destes, o que se considera adequado. 

 

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. 

O RECAPE não refere qual o método considerado para a determinação do regime de caudais a libertar na 

barragem do Alto Tâmega em condições excepcionais. 

O regime de caudais a libertar na barragem do Alto Tâmega nas condições excepcionais, referidas no 

elemento da DIA, deverão ser compatibilizados com os regimes a libertar na barragem de Daivões para 

as mesmas condições extremas. 

Neste ponto o RECAPE refere ainda que “se a situação se prolongar no tempo conduzindo a uma redução 

da cota da albufeira do alto Tâmega abaixo do nível mínimo de exploração extraordinária, a situação será 

analisada em conjunto com as entidades oficiais”, no entanto deverá ser contemplado e devidamente 

apresentado o dispositivo que deverá permitir a libertação de caudais nestas situações. 

O RECAPE não apresenta as características hidráulicas do dispositivo previsto para a descarga de caudais 

nas condições excepcionais mencionadas na DIA. 

Assim, este aspecto deverá ser revisto em função da análise efectuada para o regime de caudais 

ecológicos, devendo ser apresentado previamente ao licenciamento do Projecto. 

De referir que embora a albufeira do Alto Tâmega seja de grandes dimensões, a estratificação térmica 

que pode ocorrer nos meses mais quentes e o reduzido caudal turbinado, poderão potenciar situações de 

mortalidade da fauna piscícola, aspecto que também deverá ser ponderado na definição deste caudal. 

 

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). 
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Para o AH de Gouvães é referido que a descarga dos caudais ecológicos será efectuada através de um 

dispositivo próprio com um caudal máximo derivável (NPA) de 1,2 m3/s, no entanto esta característica 

deverá ser estimada para o NmE. Ao NmE o dispositivo de descarga do caudal ecológico deverá permitir 

libertar todos os caudais ecológicos que serão estabelecidos. 

No AH de Gouvães a tomada de água do dispositivo de descarga do caudal ecológico encontra-se à cota 

871, que deverá estar acima da termoclina. No entanto, o RECAPE não refere, caso se verifique, qual o 

nível da estratificação térmica (termoclina) da albufeira de Gouvães, pelo que o relatório não dá 

cumprimento à alínea b). 

O RECAPE refere a instalação de um sistema para a medição dos caudais ecológicos descarregados da 

barragem de Gouvães, não sendo no entanto descrito o instrumento de medição do caudal ecológico. 

Relativamente ao AH de Daivões, é referido no relatório que a descarga dos caudais ecológicos será 

efectuada através de um dispositivo hidráulico independente que apresenta, em documentos diferentes, 

dois valores distintos de caudal máximo derivável (NmE), 6,5 m3/s (memória de síntese) e 8,1 m3/s 

(anexo 3), devendo ser esclarecido qual o valor correcto. Contudo, para estes valores o dispositivo não 

permitirá a libertação dos caudais ecológicos estimados pelo método do INAG, cujos valores se prevê 

possam ser os mais indicados. Este dispositivo deverá ser redimensionado no sentido de permitir a 

libertação dos caudais estimado pelo método do INAG, DSP, 2003, e ainda apresentar alguma folga para 

permitir a descarga de eventuais caudais mais elevados que poderão ser estimados no âmbito dos 

programas de monitorização. 

Na barragem de Daivões, a tomada de água do dispositivo de descarga do caudal ecológico encontra-se à 

cota 210.90 m, a qual deverá estar acima da termoclina. No entanto, à semelhança do referido para 

Gouvães, o RECAPE não diz qual a estimativa do nível da estratificação térmica (termoclina) da albufeira 

de Daivões, pelo que o relatório não dá cumprimento à alínea b). 

Na descrição do sistema hidráulico de descarga do caudal ecológico, no RECAPE não é referido qual o 

sistema utilizado para a medição dos caudais ecológicos libertados na secção de restituição. Importa 

salientar que esta monitorização deverá ser efectuada na restituição e em contínuo. 

No RECAPE é referido o turbinamento dos caudais ecológicos descarregados da barragem de Daivões, no 

entanto esta proposta não está devidamente justificada e caracterizada, sendo que o RECAPE refere que 

poderão ocorrer interrupções na descarga dos caudais ecológicos com o objectivo de impedir a ocorrência 

de perdas de produção de energia gerada a partir deste caudal (caudal mínimo de turbinamento 

2,5 m3/s). No entanto, como estabelecido na DIA, o caudal ecológico deverá ser libertado em contínuo 

não devendo ocorrer falhas, pelo que deverão ser devidamente esclarecidos os aspectos relativos à sua 

descarga no açude de Daivões. 

O descarregador do caudal ecológico deverá permitir libertar o regime de caudais ecológicos a aprovar, 

sendo de salientar que este dispositivo deverá apresentar alguma folga para permitir a derivação de 

eventuais caudais superiores que poderão ser estimados no âmbito dos programas de monitorização. 

Assim, o RECAPE não pode referir que a capacidade dos dispositivos apresentados está limitada á 

libertação dos caudais ecológicos máximos propostos neste relatório. 

No que diz respeito ao AH do Alto Tâmega, no relatório não há qualquer referência a dispositivos 

hidráulicos independentes para a descarga de caudais ecológicos, mesmo para situação de seca 

excepcionais. 

Importa ainda referir que os caudais ambientais, regime de caudais ecológicos e caudais de limpeza, 

devem ser encarados numa perspectiva de ajustamento progressivo, ou seja, em função dos resultados 

dos programas de monitorização a implementar nos troços a jusante das albufeiras, poderá vir a ser 
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necessário efectuar ajustamentos no sentido de ser atingido o estado/potencial ecológico, objectivo 

ambiental expresso na Lei nº 58/2005, de 29 de Dezembro, que transpõe para a ordem jurídica nacional 

a Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro de 2000 (DQA). 

Não está justificada a opção de criar um dispositivo de medição de caudal conforme descrito para o AH 

de Daivões, face a outras possíveis alternativas, constituindo assim mais uma barreira à livre circulação 

da fauna. 

A apresentação dos elementos de elementos complementares que dêem resposta aos aspectos 

anteriormente referidos deverá ser efectuada previamente ao licenciamento. 

 

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: 

a) Aumento gradual do caudal entre 0 e 20 m3/s ao longo de 3 h; 

b) Manutenção do caudal em 20 m3/s durante as 3 h seguintes; 

c) Descida gradual do caudal entre 20 m3/s e 0 m3/s ao longo de mais 3 h. 

A resposta apresentada no RECAPE a este elemento apenas refere a possibilidade de descarga do caudal 

de cheia com período de retorno de 2 anos. 

Assim, deverá ser justificada de forma clara a solução a adoptar para o cumprimento do programa de 

descarga do caudal de cheia de 20 m3/s, com um período de retorno de 2 anos. A resposta a este 

elemento deverá incluir os pressupostos de descarga deste caudal ambiental de acordo com o definido na 

DIA. 

Deverá ainda ser apresentado como é feita a regulação destes caudais, de acordo com o programa 

mencionado, através do dispositivo hidráulico utilizado para esta descarga. 

Assim, a frequência, condições e as épocas e que esta deverá ocorrer deverão ser definidas. 

Esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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). 

A metodologia adoptada no desenvolvimento dos estudos para estimar o volume médio anual de 

sedimentos afluentes às futuras albufeiras de Daivões, Alto Tâmega e Gouvães considera-se adequada. 

Para cada albufeira, calculou-se o valor de assoreamento anual e o correspondente volume de 

sedimentos ao fim de 50 anos. Os valores de assoreamento nas albufeiras foram estimados tendo-se 

registado, por ano, valores da ordem dos 723 dam3, 246 dam3 e 44 dam3, para as albufeiras de Alto 

Tâmega, Daivões e Gouvães, respectivamente. Estes valores foram os considerados na estimativa da 

altura de sedimentos imediatamente a montante das barragens. 

No que respeita aos sedimentos acumulados imediatamente a montante das barragens, o estudo conclui 

que, para um período de 50 anos, a altura de sedimentos acumulados será superior na albufeira de 
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Daivões, atingindo a cota 198, e menor na albufeira de Gouvães, atingindo a cota 870,4. Os resultados 

obtidos não incluem efeitos de qualquer medida de minimização, apenas os efeitos da exploração normal 

das centrais e comparação com albufeiras existentes com características idênticas. 

A medida de minimização proposta, para a fase de exploração que permite a remoção de sedimentos 

através da descarga de fundo, é de âmbito geral. Esta medida deverá ser desenvolvida em articulação 

com o preconizado no Elemento 9. A abertura da descarga de fundo deverá ser efectuada de forma 

parcial. 

Em relação aos efeitos que poderão ocorrer a jusante nos troços fortemente modificados, do rio Louredo 

e do Tâmega o RECAPE é omisso. 

Considera-se que a informação apresentada não dá total cumprimento ao solicitado na DIA. Deverão ser 

caracterizados os troços a jusante e preconizadas as respectivas medidas em função das situações que 

forem diagnosticadas, informação que deverá ser apresentada previamente ao licenciamento. 

 

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. 

Os depósitos potencialmente instáveis em cada uma das futuras albufeiras foram analisados e 

classificados de acordo com o respectivo nível de risco de erosão / instabilidade. No caso de Gouvães, 

foram definidas 4 zonas na albufeira e 3 a jusante, mas todas classificadas como tendo baixo risco de 

erosão/instabilidade. Assim, não se prevê nenhuma acção, apenas monitorização. Caso se verifique o 

desvio destas premissas, serão aplicadas medidas de estabilização. 

No caso do Alto Tâmega, foram detectados 27 depósitos, dos quais 4 com risco alto, 9 médio, 2 baixo e 

12 muito baixo. Apesar de existirem 4 depósitos com risco alto, apenas 1 se considerou grave o suficiente 

devido ao volume de terras implicado e proximidade da barragem. Assim, é proposta a decapagem de 

15.000 m3 entre as cotas 300 e 315. 

No caso de Daivões, foram detectados 22 depósitos, 1 de nível alto, 3 médio, 11 baixo e 7 muito baixo. 

Não são propostas medidas por se tratar de um depósito situado na zona de construção do descarregador 

de cheias. 

Como medida de minimização para a estabilização e controlo da erosão foi também proposta a instalação, 

nestes locais, de muros de suporte vivo em madeira (tipo “Cribwall”) à cota do Nível de Pleno 

Armazenamento, complementada através da utilização de estacaria viva de material vegetal autóctone. 

As características deste tipo de estrutura permitem que seja rapidamente colonizada por vegetação, 

aumentando a sua eficiência na fixação de taludes instáveis e margens erodidas. 

Duvida-se da eficácia das medidas de promoção da vegetação aquática ao nível do NPA. No entanto, 

considera-se que deverão ser tentadas experiências nos locais considerados mais adequados de cada 

albufeira, independentemente de serem locais sensíveis à erosão ou não, no sentido de avaliar a eficácia 

da medida. Uma das situações possíveis de avaliação corresponde às zonas de escombreira submersas, 

cuja ligação à margem poderá ser modelada de forma a potenciar a instalação de vegetação ripícola. 
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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. 

Foram efectuados os levantamentos batimétricos das respectivas albufeiras. Em relação à frequência em 

que se irão realizar novos levantamentos batimétricos o RECAPE é omisso, sendo que a DIA dispõe que 

os mesmos devem ser realizados de 6 em 6 anos. 

 

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. 

No âmbito do "Plano de Intervenção para o Rio Louredo" a jusante da albufeira de Gouvães, é descrita a 

metodologia aplicada para caracterização do estado actual, em termos dos parâmetros biológicos e físico-

químicos, tendo em vista diagnosticar a necessidade de intervenção. 

De acordo com a análise efectuada foram definidos 4 sub-troços de intervenção para os quais se propõe 

três tipologias de intervenção: 

 Adensamento com espécies autóctones, para os sub-troços 1, 2 e 3 com dominância do amieiro, 

em cerca de 1775 m (no caso do sub-troço 1 e 2 está prevista a intervenção em ambas as 

margens), tendo como objectivo o restabelecimento dos habitats prioritários 91E0pt1-Amiais 

ripícolas de acordo com os objectivos de conservação preconizados no Plano Sectorial da Rede 

Natura 2000; 

 Promoção da ocupação de lameiros abandonados por freixos, nos sub-troços 2 e 3, completando 

a intervenção prevista de adensamento e promovendo o desenvolvimento do habitat natural 91 

B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia, numa área de cerca de 4 ha; 

 Controlo de exóticas lenhosas invasoras, essencialmente Acacia dealbata no sub-troço 4 em cerca 

de 11.500 m de comprimento, através de acções de controlo físico e químico 

Com este tipo de intervenção e de acordo com o referido no RECAPE pretende-se potenciar o 

desenvolvimento das comunidades e dos habitats através da requalificação e maximização da 

conectividade ecológica presente neste troço do rio Louredo.  

Contudo, e tendo em conta a caracterização efectuada em termos de elementos de qualidade 

hidromorfológica, de acordo com a aplicação do River Habitat Survey, verifica-se que existem troços 

significativamente modificados e obviamente modificado, em resultado da presença de açudes e/ou 

outras infra-estruturas transversais, tal como identificado no ponto LOU1, LOU 2, LOU 4. 

Tendo em conta que um dos objectivos que se pretende com o plano de intervenção para o rio Louredo é 

potenciar a conectividade longitudinal deste troço do rio, considera-se que a presença destas infra-

estruturas poderá ser limitante, podendo mesmo impedir a circulação da ictiofauna. 

Deverá também ser equacionado para os troços onde prevê o “controlo de exóticas lenhosas invasoras”a 

instalação de espécies autóctones de acordo com o previsto em termos de “Adensamento com espécies 

autóctones”. 

De salientar que apesar de na DIA apenas ser referido o rio Louredo e face aos potenciais valores 

existentes no rio Poio e dado este se inserir no SIC Alvão/Marão, deverá ser equacionada uma proposta 

de intervenção que conjuntamente com o Louredo contribua para mitigar a fragmentação dos habitats e 

potencie a conectividade ecológica, contribuindo assim para que seja atingido e mantido o bom estado 

ecológico destas massas de água. 
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No que se refere às medidas apresentadas, estas parecem ser adequadas do ponto de vista conceptual, 

presumindo-se que estejam integradas no Programa de Compensação do SIC Alvão-Marão. No entanto, 

nada é referido sobre a viabilidade de aplicação das medidas, nomeadamente no que se refere às 

questões da propriedade dos terrenos onde estas se vão implementar. Também não são referidas as 

necessidades de manutenção das medidas. Tendo em conta o que foi solicitado neste ponto considera-se 

que as medidas apresentadas são insuficientes, nomeadamente no que se refere à conectividade 

ecológica, situação que poderá ser colmatada com as medidas compensatórias. Por outro lado, é referida 

a necessidade de florestar as encostas do rio mas esta medida não é concretizada. 

Considera-se que este plano de intervenção deverá ser revisto, de molde a integrar as lacunas 

identificadas, e ser apresentado previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

Tal como referido para o ponto 3, existem dúvidas na identificação de Cobitis calderoni, situação que 

deve ser esclarecida. 

A análise da situação da Toupeira-de-água deve ser feita com cautela, dada a quantidade de dejectos 

indeterminados resultantes da análise genética, conforme já se referiu paras os Planos de Monitorização. 

Por isso, os dados da Toupeira-de-água devem ser revistos, passando a considerar os dejectos 

indeterminados classificados no campo como sendo de Toupeira-de-água como presença provável. 

Os dados obtidos para este estudo são muito relevantes e devem integrar os estudos que foram pedidos 

para a fase de pré-enchimento. 

Por último, importa referir que o estudo descreve a Truta (Salmo trutta fario) como sendo migradora 

quando apenas a S. trutta trutta o é, e a existência dum corredor fluvial Louredo-Tâmega-Douro, quando 

este se encontra cortado pela albufeira do Torrão e de Crestuma-Lever. 

 

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. 

De acordo com a análise efectuada foram definidos 6 sub-troços de intervenção para os quais se propõe 

duas tipologias de intervenção: 

 Adensamento com espécies autóctones, para os sub-troços 1, 2 e 5 com dominância da bétula e 

do amieiro, em cerca de 1400 m em cada margem, tendo como objectivo o restabelecimento dos 

habitats prioritários 91E0pt1 - Amiais ripícolas e 91E0pt2 os Bidoais ripícolas, de acordo com os 

objectivos de conservação preconizados no Plano Sectorial da Rede Natura 2000; 

 Controlo de exóticas lenhosas invasoras, essencialmente Acacia dealbata nos sub-troços 3, 4 e 6 

perfazendo cerca de 6 650m de comprimento e uma área de 68,3 ha, através de acções de 

controlo físico e químico. 

Com este tipo de intervenção e de acordo com o RECAPE pretende-se potenciar o desenvolvimento das 

comunidades e dos habitats através da requalificação e maximização da conectividade ecológica presente 

neste troço do rio Avelames. 

Contudo, e tendo em conta a caracterização efectuada em termos de elementos de qualidade 

hidromorfológica, de acordo com a aplicação do River Habitat Survey, verifica-se que existem sub-troços 

significativamente modificados, em resultado da presença de açudes e/ou outras infra-estruturas 

transversais, tal como identificado nos pontos AVE1 e AVE2 (sub-troço C), AVE6 (sub-troço C), AVE8 

(sub-troço F). 
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Tendo em conta que um dos objectivos que se pretende com o plano de intervenção para o rio Avelames 

é potenciar a conectividade longitudinal deste troço do rio, considera-se que a presença destas infra-

estruturas poderá ser limitante, podendo mesmo impedir a circulação da ictiofauna. 

Considera-se que este plano de intervenção deverá ser revisto de molde a implementar as acções 

necessárias para que se potencie a conectividade ecológica deste troço. Deverá também ser equacionado 

para os troços onde prevê o “controlo de exóticas lenhosas invasoras”a instalação de espécies autóctones 

de acordo com o previsto em termos de “Adensamento com espécies autóctones”. 

Estes elementos deverão ser apresentados previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

As medidas aqui preconizadas deverão estar incluídas no Programa de compensação da bacia do Tâmega 

(apesar de parte do rio Avelames estar incluído no SIC Alvão-Marão). Considera-se que as mesmas são 

adequadas mas nada é referido sobre a viabilidade de aplicação das medidas, nomeadamente no que se 

refere às questões da propriedade dos terrenos onde estas se vão implementar. Também não são 

referidas as necessidades de manutenção das medidas. Tendo em conta o que foi solicitado neste ponto 

considera-se que as medidas apresentadas são insuficientes, nomeadamente no que se refere à 

conectividade ecológica, situação que poderá ser colmatada com as medidas compensatórias. Por outro 

lado, é referida a necessidade de florestar as encostas do rio mas esta medida não é concretizada. 

Também não são concretizadas medidas para resolver os problemas com as ETAR ou com descargas 

ilegais. 

O estudo realizado, apesar de curto, permite evidenciar a presença de vários problemas no rio Avelames 

que condicionam a qualidade da água e a biodiversidade, nomeadamente a destruição da vegetação 

ripícola, incêndios florestais, descargas de ETAR e presença de pedreiras. São de destacar a ausência de 

Lontra e de Toupeira-de-água e a pouca abundância de peixes. Importa aqui fazer um reparo dado que a 

Toupeira-de-água tinha sido detectada no rio Avelames no âmbito do censo da espécie (Queiroz et al 

1998), contrariando o referido no estudo. Também no que se refere à Toupeira, reitera-se o que foi 

referido para o Louredo no que toca à identificação genética dos dejectos, considerando-se que os dados 

deveriam ser revistos. 

Os dados obtidos para este estudo devem integrar os estudos que foram pedidos para a fase de pré-

enchimento. 

 

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. 

Este Plano englobou, entre outros, os seguintes objectivos específicos: 

 Descrição da situação actual das espécies aquícolas invasoras na bacia do Tâmega; 

 Elaboração de um atlas de distribuição detalhado com mapas para cada uma das espécies 

aquícolas invasoras registadas; 

 Constituição de planos de intervenção que permitam prevenir a chegada de novas espécies 

exóticas à zona (e conter o seu assentamento posterior) em consequência da construção das 

barragens; 

 Estabelecimento de planos de controlo para cada uma das espécies exóticas invasoras presentes 

com o objectivo de diminuir o seu impacte nos ecossistemas dulci-aquícolas; 

 Elaboração de planos de erradicação específicos que permitam eliminar as populações presentes 

nas barragens objecto de estudo. 
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O estudo conclui que, a partir da análise bibliográfica e dos trabalhos de campo realizados, a presença de 

espécies exóticas assume bastante relevância, uma vez que foi determinada a presença de 11 espécies 

aquícolas invasoras. 

É igualmente referido que os planos de prevenção, controlo e erradicação passam por aplicar em primeiro 

lugar as medidas necessárias para prevenir a introdução de espécies invasoras na zona de intervenção, 

em concreto, cartazes e trípticos informativos e zonas de desinfecção obrigatória de embarcações nos 

acessos às barragens. Caso a espécie em questão já se encontre presente, deverão ser aplicados 

programas de monitorização e eliminação de exemplares, podendo mesmo considerar-se a eliminação 

total das populações de organismos invasores. 

Verifica-se que não foram incluídos os dados do EIA. Não é possível perceber pelo Plano ou pelo projecto 

se existe ou se é viável a instalação de filtros, ou outros mecanismos, no circuito hidráulico Gouvães-

Daivões que impeçam a passagem de exemplares de Corbicula, larvas ou adultos, situação que deve ser 

esclarecida. 

São elencadas e comentadas uma série de propostas de medidas, tanto preventivas como de erradicação 

de espécies existentes, mas não são referidas as entidades que as devem aplicar ou se a Iberdrola as vai 

aplicar nas suas barragens. Considera-se assim que este Plano constitui apenas uma análise teórica da 

situação, o que é insuficiente dado que não define as acções concretas que serão aplicadas nestas 

barragens. 

Estes elementos deverão ser apresentados previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

A informação apresentada no RECAPE não cumpre totalmente o estipulado na DIA uma vez que só foram 

consideradas afectadas as levadas que irão ficar submersas e/ou inutilizadas pela as albufeiras. Devia 

também ter sido realizado o levantamento das levadas que serão afectadas pela redução das afluências a 

jusante de Gouvães, bem como apresentada justificação para o valor considerado como caudal 

reservado. 

No rio Louredo existem várias captações destinadas à rega tradicional, sendo as mais relevantes as 

levadas de Agunchos, Santa Eulália, Póvoa, Alvite e Salvador. Neste estudo não é feito nenhum inventário 

destas utilizações, sendo apenas referido que será considerado um caudal reservado de 1,5 l/s, durante 

24 horas, diariamente, entre Junho e Setembro, como medida de minimização/compensação, contudo 

não foi apresentada informação que suporte este valor. 

Refere-se ainda que o caudal reservado só está previsto para os meses de estiagem; no entanto, no 

norte de Portugal existe um caudal importantíssimo, que assegura a rega de lima, nos meses mais frios 

do ano, para proteger as culturas/pastagens da geada, em que as levadas chegam a desviar valores 

superiores aos utilizados nos meses de estiagem. 

Assim, deverão ser ainda apresentados esclarecimentos e uma actualização com base em cartografia 

actualizada e a escala não inferior a 1:10.000, complementada, se necessário com levantamentos 

topográficos. Por exemplo, não é também referido/identificado o açude existente na zona imediatamente 

a montante da passagem designada como Poldrado (freguesia de Vilarinho das Paranheiras), sendo 

também necessário esclarecer a afectação do açude da Quinta da Azenha (AZ-4). 
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Por outro lado, face à cota do NPA (315), deverá ser esclarecida a afectação dos açudes AZ-4 (cota 

315,32) e açude AZ-5 (cota 314,49), e se o açude AZ-4, não constitui o limite de montante do AH do Alto 

Tâmega. 

Deste modo, não se considera cumprido este item, sem que sejam efectuados levantamentos com base 

em cartografia actualizada e articuladas as soluções com as respectivas entidades gestoras, ou 

proprietários. Estes elementos deverão ser apresentados para validação, previamente ao licenciamento 

do projecto. 

 

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. 

No âmbito da identificação dos serviços afectados pela construção dos aproveitamentos hidroeléctricos 

foram identificados 13 moinhos de água e 3 azenhas, a maioria dos quais em ruínas e sem uso, pelo que 

não é preconizada a sua reposição. Apenas 2 moinhos apresentam uso. 

Considerando que o inventário apenas foi desenvolvido para a área das albufeiras, a informação deverá 

ser completada com a informação relativa ao rio Louredo, a jusante do AH do Gouvães. 

Estes elementos deverão ser apresentados previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

18. Medidas de minimização ou compensação da potencial afectação do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Eiradeira. 

O promotor não considerou as afectações da Eiradeira, sendo referido no RECAPE que "No que respeita 

ao aproveitamento hidroeléctrico de Eiradeira, não se considera a potencial afectação ao projecto, cujas 

informações sobre o estado de execução do projecto e do respectivo licenciamento ambiental, foram 

solicitadas ao INAG em reunião mantida entre o Proponente e o INAG em Setembro de 2010". 

Sobre o referido no RECAPE como resposta a esta determinação da DIA é de salientar que o INAG 

informou nessa reunião que desconhecia o ponto de situação do processo de licenciamento do 

aproveitamento hidroeléctrico de Eiradeira, assim como o ponto de situação do pedido de prorrogação da 

DIA emitida para este aproveitamento hidroeléctrico. 

Considera-se que a concretização deste elemento só será possível na sequência da decisão que vier a ser 

tomada relativamente ao aproveitamento hidroeléctrico de Eiradeira. 

 

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. 

Esta “praia” não se encontra identificada como água balnear ao abrigo Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de 

Junho. 

A potencial afectação da Praia Fluvial de Viduedo é efectuada de forma sumária não sendo concretizados 

os impactes ao nível da redução dos caudais, nomeadamente no que se relaciona com a qualidade da 

água e com a sua eventual utilização balnear, assim como a eventual redução de sedimentos. Assim estas 

lacunas deverão colmatadas com vista a definir e concretizar eventuais medidas de minimização, 

previamente à fase de obra. 
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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. 

De acordo com a análise efectuada, a exploração normal da central hidroeléctrica de Daivões não 

provocará a afectação da Praia Fluvial da ribeira de Moimenta-Cavez, uma vez que para os caudais de 

exploração da central não será atingido a cota do açude existente na ribeira de Moimenta, estando 

previsto um sistema de aviso com recurso a sirene na entrada em funcionamento da central. Está ainda 

prevista a colocação de placas de aviso e explicativas relativas ao SET, sendo que a sua concepção e 

colocação deve ser concertada com a entidade gestora dos equipamentos. 

Considera-se que o apresentado no RECAPE cumpre o estipulado na DIA. As medidas propostas 

consideram-se adequadas sendo, contudo, de ressalvar que surge referido no RECAPE que "os principais 

trabalhos (na fase de construção) que impliquem uma maior movimentação de terras deverão ser 

realizados durante o período de tempo seco", o que implica que irão coincidir com a época balnear (1 de 

Junho a 30 de Setembro). Trata-se de uma situação que deve ser cuidadosamente acautelada uma vez 

que este tipo de trabalhos se vai certamente repercutir ao nível da qualidade da água, podendo 

eventualmente levar a um desaconselhamento da prática balnear. 

Na fase de construção poderá haver afectação da praia pelas acções realizadas na sua envolvente, 

relacionadas com a construção da barragem, açude e intervenções no leito do rio, pelo que deverão ser 

implementadas as medidas de minimização relativas à redução do transporte sólido, essencialmente com 

vista evitar a deterioração da qualidade da água. 

Evidencia-se que a praia de Moimenta-Cavez encontra-se, actualmente identificada como água balnear ao 

abrigo do Decreto-Lei nº 135/2009, de 3 de Junho. 

 

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). 

No que se relaciona com a afectação dos recursos hídricos superficiais é justificada a não reposição das 

seguintes captações: AT2, por estar desactivada tendo sido substituída encontrando-se por outra 

captação que não é afectada; AT7 e AT8 que apesar de serem afectadas podem continuar em 

funcionamento. 

Apesar de não ser mencionado no Relatório Síntese do RECAPE, verifica-se que no anexo relativo aos 

serviços afectados do Projecto de Execução são identificadas ainda captações na albufeira do Alto 

Tâmega que serão afectadas e mais duas infra-estruturas de tratamento de águas residuais afectadas 

pelo AH de Daivões: a ETAR de Balteiro e a fossa séptica colectiva de Friúme. Para estas duas últimas 

infra-estruturas preconiza-se no RECAPE a sua reposição, embora não seja apontada a solução definitiva, 

situação que deverá ser equacionada em sede de licenciamento de utilização dos recursos hídricos. 

Face ao exposto considera-se que a informação apresentada dá cumprimento ao disposto na DIA. 

Contudo, a Câmara Municipal de Chaves refere a existência de uma captação no leito do rio a jusante do 

Açude AZ-4, não identificada nos serviços afectados, aspecto que deverá ser esclarecido. 

Está prevista a instalação de uma comporta mural no ponto de rejeição da ETAR de Vidago, de forma a 

proteger a descarga de eventuais cheias que possam ocorrer. 
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Contudo, verifica-se que não há qualquer referência aos impactes que uma situação de cheia poderá ter 

ao nível do funcionamento da ETAR, nem eventuais medidas de minimização que seja necessário 

implementar para garantir o seu funcionamento. 

Assim, os aspectos acima referidos deverão ser esclarecidos e colmatados previamente ao licenciamento 

do Projecto de Execução. 

 

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. 

São descritas e apresentados os elementos de projecto relativos à intervenção no leito do rio e 

construção do açude, assim como as medidas de minimização para reduzir os impactes resultantes da 

exploração do SET, contudo não são apresentados elementos relativos às intervenções relativas à pista 

de pesca. 

A finalidade das intervenções realizadas no leito do curso do rio Tâmega, a jusante da futura barragem 

de Daivões, apresenta uma dupla função, designadamente, conseguir condições estáveis na lâmina de 

água, aquando a descarga da central hidroeléctrica de Daivões, e evitar variações bruscas na extensão 

livre do rio Tâmega entre o pé da barragem de Daivões e o NPA de Fridão. 

O objectivo principal desta obra é o de dar apoio à pista de pesca de Cavez, situada a montante, criando 

uma pequena albufeira estável defronte da pista, nos períodos em que ocorrerem competições 

desportivas e o mais estável possível no resto do ano. 

Como medida do Plano de Acção socioeconómico e cultural, é apresentada no presente RECAPE a 

proposta de ampliação da área de lazer da zona de pesca de Cavez. A pista de pesca será ampliada de 

1.150 m para cerca de 1.700 m de comprimento. A largura do rio variará de montante para jusante, entre 

40 metros, a uma cota de 161,5, e 30 metros à cota 160. A plataforma da pista terá cerca de 8 m. Será 

construído um açude, integralmente submersível, constituído por dois órgãos de regulação, 

nomeadamente um descarregador geral, com quatro comportas e uma descarga de fundo, com duas 

condutas reguladas por meio de comportas planas. 

Como medida adicional que contribui para assegurar a viabilidade da utilização da pista de pesca, em fase 

de competição, as comportas estarão subidas, mantendo-se assim um nível na albufeira a uma cota de 

163,5. Fora do período de competição, as comportas estarão descidas, mantendo o rio a uma cota de 

161,5, com as elevações de nível criadas pelos caudais turbinados em Daivões, podendo atingir mais 

2,5 m de cota, e pelo caudal ecológico, nos períodos em que a central não está em funcionamento. 

Não são avaliados, em função do regime de exploração do AH de Daivões, os condicionamentos que 

resultam da variação dos níveis da água no açude de Daivões, nem é definido o nível mínimo da albufeira 

do açude, ou a velocidade de variação do nível da água. Não é apresentado também o projecto da pista. 

No que se relaciona com as medidas de minimização é de salientar que é referido que a variação dos 

níveis do rio Tâmega, na fase de exploração, poderá condicionar alguns usos nas suas margens. As 

intervenções previstas para a zona da pista de pesca, assim como o funcionamento do açude e da central 

de Daivões determinarão os condicionamentos desta utilização. 

Conforme já referido e atendendo às alterações registadas na concepção do açude em Anteprojecto e em 

Projecto de Execução, as mesmas deverão ser devidamente fundamentadas e avaliadas, pelo que as 

medidas de minimização deverão resultar dessa avaliação, sendo que deverão ter um carácter mais 
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específico e detalhado. O açude, tal como já referido, enquadra-se nos critérios definidos na legislação de 

avaliação de impacte ambiental. 

Assim, devem ser apresentados estes elementos, bem como o Projecto de Execução da pista de Pesca de 

Cavez, devendo também ser esclarecido qual o período previsível que decorre entre a eventual 

inviabilização da pista existente e a conclusão da nova pista. 

Esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

Esta disposição é analisada conjuntamente com a disposição 6. I) Geral. 

 

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. 

O projecto prevê a implementação de 4 escombreiras em área inundável: a escombreira 11, na albufeira 

do Alto Tâmega, as escombreira 16b e 41 na albufeira de Daivões e as escombreiras 1 e 2 na albufeira de 

Gouvães. As cotas previstas para o topo das escombreiras respeitam os níveis mínimos de exploração dos 

aproveitamentos hidroeléctricos. 

Para a globalidade das escombreiras estão previstos de sistemas de drenagem das águas pluviais e 

consideradas medidas de minimização na sua construção, nomeadamente a existência de bacias de 

decantação para a retenção de sólidos, em complemento da rede de drenagem. 

Nos projectos das escombreiras não estão consideradas medidas de recuperação paisagística, para as 

escombreiras que não ficarão submersas, estando as mesmas consideradas no Projecto de Integração e 

de Recuperação Paisagística. 

No que se relaciona com a escombreira 31c, verifica-se que a ribeira da Fonte Fria, em que inicialmente é 

considerada a sua drenagem pelo fundo da escombreira, é restabelecida superficialmente no âmbito da 

recuperação paisagística da escombreira. 

No que se relaciona com as bacias de decantação previstas apenas é explicitada a sua desactivação 

relativamente às escombreiras 25 e 26d, no âmbito da sua recuperação paisagística. Relativamente às 

restantes bacias de decantação propostas nada é referido no RECAPE, entendendo-se que deverá ser 

colmatada esta lacuna, sendo de referir ainda que deverão ser definidas as medidas de minimização 

relativas ao seu funcionamento, nomeadamente no que se relaciona com a limpeza e monitorização, 

assim como a sua desactivação. 

Por outro lado, verifica-se que a escombreira 31c, do AH de Daivões, ficará implantada sobre a ribeira da 

Fonte Fria, e que as escombreiras 25 e 26d, do AH de Gouvães interferem com o leito da linha de água 

existente, pelo que deverá ser analisada a possibilidade de recorrer a uma alternativa aos locais previstos 

para estas escombreiras. Esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do 

projecto. 
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No que se relaciona com as escombreiras 1 e 2 a implantar na albufeira de Gouvães verifica-se que são 

preconizadas três áreas para o depósito do escombro relativamente próximas: duas na margem direita 

(1A e 1B), com topo à cota 873,50 e 874 (respectivamente), e uma na margem esquerda (1C), com topo 

à cota 873,50. 

De acordo com as características do AH de Gouvães o NPA situa-se à cota 885,00 que corresponde cota 

máxima de exploração, e a cota mínima de exploração extraordinária corresponde à cota 873. Verifica-se 

assim que as cotas do topo das escombreiras apesar de se localizarem abaixo da cota do nível mínimo de 

exploração normal, em condições excepcionais, as escombreiras ficarão acima da cota 873. 

Deste modo, a totalidade das áreas das escombreiras (16,5 ha) fica a descoberto, ficando a área da 

albufeira, entre os limites das escombreiras 1C e 1B, confinada ao leito do rio Torno. Esta situação ocorre 

numa zona central da albufeira, pelo que os impactes associados à existência destas plataformas, ao nível 

da utilização da futura albufeira e ao nível da paisagem, se podem considerar significativos. Apesar de a 

sua ocorrência ser extraordinária, entende-se que os projectos destas escombreiras deverão ser 

reformulados no sentido de minimizar os impactes referidos. Esta reformulação deverá ter em 

consideração as eventuais medidas de redução do escombro, podendo ser equacionada uma solução que 

considere a deposição do escombro na zona marginal da albufeira, desde que a mesma seja 

acompanhada das correspondentes medidas de estabilidade e de integração paisagística. 

De salientar que a apreciação efectuada se refere aos projectos das escombreiras apresentados em 

RECAPE, e que a apresentação de projectos de escombreiras deverá ter igualmente em consideração a 

análise efectuada para a disposição 6. I) Geral. 

A apresentação destes elementos deverá ser efectuada previamente ao licenciamento do Projecto de 

Execução. 

 

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. 

Foi efectuado um inventário das pressões existentes na área a inundar pelas albufeiras, que consiste na 

identificação e georreferenciação de edificações, infra-estruturas hidráulicas, de transporte de energia, de 

telecomunicações, e pontos de água. 

Não foi estabelecido um efectivo plano de remoção uma vez que: 

 Não se identificam as pressões a remover efectivamente, sendo maioritariamente apenas 

identificadas as afectações; 

 Não se de identificam quais os componentes a remover em cada uma das afectações; 

 Não é identificado o destino final dos resíduos produzidos; 

 Não é apresentada a calendarização das remoções do contexto do cronograma de construção dos 

aproveitamentos hidroeléctricos. 

Face ao exposto deverão ser apresentados elementos complementares que dêem resposta às lacunas 

identificadas, previamente ao licenciamento do projecto. 
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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. 

A metodologia adoptada no desenvolvimento dos estudos para estimar o volume médio anual de 

sedimentos afluentes às futuras albufeiras de Daivões, Alto Tâmega e Gouvães considera-se adequada. 

Considera-se no entanto que a medida de minimização proposta que permite a remoção de sedimentos 

através da descarga de fundo, é de índole indicativo, devendo ser complementada em relação ao período 

em que deve ocorrer (período de cheias) valores de caudais, bem como a sua frequência anual. A 

abertura da descarga de fundo deverá ser efectuada de forma parcial. Este aspecto deverá ser articulado 

com o anteriormente referido sobre o mesmo neste Parecer. 

Por outro lado, a informação apresentada apenas procede à estimativa dos sedimentos afluentes à 

albufeira e preconiza uma medida para a fase de exploração. Em relação ao plano de controlo e redução 

da erosão e transporte sólido na fase de construção o RECAPE é omisso. 

Assim, considera-se que a informação apresentada deverá ser complementada com informação adicional, 

devendo ser colmatada previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

No que se relaciona com as pontes existentes é identificada unicamente a Ponte de Cavez e referido que 

a sua beneficiação recente não justifica qualquer tipo de intervenção nem a sua monitorização contínua. 

Considerando que no EIA é preconizado um programa de monitorização, tendo nomeadamente em 

consideração a redução do transporte sólido, deverá ser justificada a sua não adopção, em particular no 

que se relaciona com as estruturas existentes no rio Louredo, informação que deverá ser apresentada 

previamente ao licenciamento do projecto. 

 

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 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. 

No RECAPE são enunciadas as medidas de minimização consideradas nos elementos de projecto, 

nomeadamente acessos, e que estão relacionadas essencialmente com a adequação dos traçados às 

condições morfológicas e geológicas, com a minimização das movimentações de terras, com a adopção 

de soluções de drenagem transversal e longitudinal, e com critérios de dimensionamento e características 

dos traçados. 

Através da consulta dos elementos do Projecto de Execução, verifica-se que de uma maneira geral estas 

medidas foram contempladas nos diferentes elementos do projecto, sendo de referir que as 

características orográficas de alguns acessos conduzem a soluções com impacte significativo ao nível da 
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movimentação de terras, com particular destaque para o acesso à barragem e central do AH do Alto 

Tâmega. 

No que se relaciona com as pontes projectadas verifica-se que foram igualmente consideradas as 

medidas de minimização previstas, nomeadamente no que se relaciona com a redução da afectação do 

leito do rio e com a forma hidrodinâmica dos pilares. 

Sem prejuízo do atrás exposto o RECAPE não procede à sistematização e verificação das medidas de 

minimização nas diferentes peças de Projecto de Execução, sendo que ao nível dos acessos e 

restabelecimentos existem diferenças entre o considerado em RECAPE e no Projecto de Execução e, 

mesmo neste último, diferenças entre as infra-estruturas afectadas e projectadas. Assim considera-se que 

deverá proceder-se ao esclarecimento destas diferenças previamente ao licenciamento do projecto. 

 

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. 

A metodologia seguida para o levantamento e caracterização das pressões de fontes tópicas e de fontes 

difusas na bacia hidrográfica do rio Tâmega considera-se adequada. 

Da análise efectuada verifica-se que a maioria das pressões identificadas não são significativas, tendo 

sido identificadas como principais pressões significativas os efluentes domésticos urbanos nos seguintes 

locais: ponto 2B (ETAR de ribeira de Pena, onde o efluente é lançado após tratamento prévio no 

tributário da margem esquerda do rio Tâmega); ponto 28B (ETAR de Sabroso de Aguiar, onde o efluente 

é lançado após tratamento prévio no rio Avelames); ponto 34B (ETAR de Vila Verde da Raia, que não 

está em serviço e o efluente é lançado directamente no tributário da margem esquerda do rio Tâmega 

sem qualquer tipo de tratamento); as explorações mineiras no ponto 79A e os campos de golfe no ponto 

12 A e 75A. 

Considerando que foi efectuado um levantamento exaustivo das pressões existentes na bacia, entende-se 

que a informação apresentada dá resposta ao solicitado. 

 

30. Desenvolvimento de um plano de gestão de medidas de controlo e remediação da 
eutrofização. 

O “Estudo de Eutrofização” apresentado teve como objectivo a avaliação das condições de eutrofização 

nas albufeiras do alto Tâmega, Daivões e Gouvães. 

A metodologia seguida para avaliação das condições de eutrofização considera-se adequada. Da análise 

efectuada e com base nos dados disponíveis verificam-se genericamente concentrações muito elevadas 

de fósforo e valores elevados de clorofila-a em particular nas estações de monitorização ao longo do rio 

Tâmega. 

Segundo o RECAPE com base nos resultados de quantificação de cargas afluentes e nos resultados da 

simulação das concentrações de fósforo nas albufeiras do SET verifica-se que a concentração de fósforo 

nas albufeiras em análise será elevada sendo elevado o risco de se virem a verificar problemas de 

qualidade da água associados à eutrofização. 

Ainda de acordo com o modelo as cargas afluentes ao sistema na bacia hidrográfica a montante da 

barragem do Alto Tâmega serão determinantes para que a qualidade global do sistema. As concentrações 

em Gouvães são dependentes maioritariamente das concentrações que se vierem a verificar na albufeira 

de Daivões. 
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Tendo em conta os resultados obtidos são apresentadas duas medidas de minimização para controlo e 

minimização da eutrofização nas massas de água: 

 Monitorização dos factores de qualidade da água associados ao problema da eutrofização; 

 Recurso a descarga de fundo, em situações pontuais, para remoção de nutrientes nas massas de 

água. 

Além das referidas medidas, cuja eficácia é reduzida, a minimização dos riscos de eutrofização passará 

pela redução de cargas afluentes ao meio hídrico, principalmente ao nível das cargas de origem urbana, 

ao nível da bacia hidrográfica, aspectos que deverão ser ponderados em sede dos Planos de Gestão de 

Região Hidrográfica. 

Refere-se ainda que ao nível da fase de construção está previsto no âmbito do Plano de Gestão Ambiental 

a redução das cargas dos afluentes, essencialmente ao nível dos estaleiros. 

O estudo apresentado no RECAPE confirma duas situações previstas em fase de AIA: a eutrofização das 

albufeiras, com consequente degradação da qualidade da água, e a dependência da qualidade da água 

de Gouvães em função da qualidade da água de Daivões. 

As consequências para os sistemas ecológicos resultam da degradação da qualidade da água das 

albufeiras, que pontualmente, podem atingir níveis não compatíveis com a fauna piscícola, com 

consequente mortalidade de peixes, e a descarga de água de pior qualidade para o rio Louredo, a partir 

da albufeira de Gouvães, o que provocará impactes ambientais a jusante da barragem. Esta situação 

pode comprometer a viabilidade das medidas de compensação para o rio Louredo. Conforme já foi 

referido nos comentários aos pontos 5 e 6 deste sub-capítulo (Recursos Hídricos), considera-se que 

deverá ser equacionada a construção de um canal ou conduta que permita a passagem de caudais do rio 

Torno e/ou afluentes a montante da albufeira de Gouvães, de forma a garantir a boa qualidade da água 

descarregada a jusante de Gouvães. 

Por outro lado, atendendo a que é solicitado um novo cenário na simulação da qualidade da água, o 

Plano de Gestão de medidas de controlo e remediação da eutrofização deverá ser revisto em função dos 

resultados dessa simulação. 

De salientar ainda que face aos resultados sobre a qualidade da água, obtidos no estudo apresentado no 

RECAPE, a qualidade da água de Gouvães dependerá da qualidade da água de Daivões e que nesta 

ocorrerá eutrofização, isso significa que a qualidade da água descarregada por Gouvães, em regime de 

caudal ecológico, será de pior qualidade do que a do rio Louredo. Assim, tendo em conta a topografia 

favorável de área de Gouvães, a relativa pequena extensão da albufeira e a pouca relevância dos caudais 

naturais do Louredo/Torno para a viabilidade de Gouvães, deveria ser equacionada a possibilidade de 

construção de um canal ou conduta que permita a descarga de caudal ecológico a partir do rio Torno 

e/ou afluentes a montante da albufeira, de forma a garantir a boa qualidade da água descarregada a 

jusante da barragem de Gouvães. 

Os aspectos acima referidos deverão ser apresentados previamente ao licenciamento do Projecto de 

Execução. 

 

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 
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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. 

O Inventário Hidrogeológico apresentado no RECAPE não responde ao solicitado na DIA. 

O Inventário Hidrogeológico apresentado (Anexo B.III.31) não cobre, de modo sistemático, toda a área 

de influência do projecto, o que tem consequências no Modelo Hidrogeológico proposto (que ignora a real 

importância dos recursos hídricos subterrâneos ao nível local e regional) e na correcta avaliação de 

impactes (apenas identifica impactes sobre 8 pontos de água). 

A discrepância entre o número de pontos de água inventariados no Estudo Hidrogeológico do circuito 

hidráulico de Gouvães (Anexo B.III.32) e os pontos de água inventariados para todo o projecto (Anexo 

B.III.31) leva a reforçar a necessidade de executar um Inventário Hidrogeológico, sistemático, para toda 

a área de influência do projecto. 

Assim, deverá ser realizado um Inventário Hidrogeológico, sistemático para toda a área de influência do 

projecto (áreas directamente afectadas e uma envolvente de 400 m), que integre os pontos de água já 

identificados nas campanhas anteriores de Novembro/2009 e Julho-Agosto/2010. 

Este Inventário Hidrogeológico deve ser constituído por uma memória descritiva que contemple, entre 

outros, os seguintes itens: datas de realização, equipe técnica, elementos locais que apoiaram o trabalho 

de campo, critério utilizado para definição da área de incidência do inventário, metodologia, ficha de 

caracterização do ponto de água, equipamentos utilizados, sistematização dos resultados obtidos, 

identificação de pontos sensíveis, proposta de uma rede de monitorização, etc.) e por peças desenhadas 

com a localização dos pontos de água inventariadas identificando cada uma das campanhas realizadas. 

Esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

Os elementos apresentados no relatório do RECAPE não respondem ao solicitado na DIA. 

Deverá ser elaborado um Estudo Hidrogeológico, que apresente um Modelo Hidrogeológico para todo o 

projecto (e não apenas para o circuito hidráulico de Gouvães, como foi apresentado no Anexo B.III.32) 

tendo em consideração os dados obtidos no Inventário Hidrogeológico. 

Nas áreas sensíveis do projecto onde não existam pontos de amostragem das águas subterrâneas, 

deverão ser realizadas sondagens hidrogeológicas para fundamentação do modelo hidrogeológico 

(determinação de nível piezométrico, transmissividade do aquífero e coeficiente de armazenamento). 

Estas sondagens devem servir para a instalação de piezómetros de monitorização do projecto). 
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Esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

O relatório do RECAPE responde de modo plenamente satisfatório ao solicitado na DIA. 

Verifica-se que foi desenvolvido um programa de contactos com o concessionário da Água Campilho, que 

sofreu algumas alterações em consequência da emissão de decisão favorável condicionada par o NPA de 

315 da albufeira do Alto Tâmega. 

Em consequência desta decisão referente ao NPA e numa avaliação exaustiva e fundamentada das 

características hidrogeológicas do aquífero hidromineral da Água de Campilho foi proposto: 

 Dar continuidade à monitorização das 3 captações actualmente em exploração (AC1(FC1), 

AC4(FC2) e AC7(FC6)), sugerindo-se que os resultados sejam enviados à Iberdrola, durante a 

fase de construção e os primeiros 2 anos da exploração, de modo a verificar se existe alguma 

alteração das condições químicas e microbiológicas actuais; 

 Caso seja detectada pela concessionária alguma alteração na qualidade química e microbiológica 

das águas, a mesma deverá ser reportada de imediato à Iberdrola. 

 

34. Medidas de mitigação relativas à possível contaminação das águas subterrâneas pela 
presença e funcionamento dos estaleiros. 

O relatório do RECAPE responde de modo minimamente satisfatório ao solicitado na DIA. 

O RECAPE propõe a aplicação, em todas as áreas de estaleiro, das medidas constantes da Lista de 

Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção aplicáveis aos recursos hídricos subterrâneos. 

 

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. 

O estudo foi realizado na época de reprodução, na época correcta para a detecção da presença de 

alcateias através de diferentes métodos. Nesta altura do ano, o território ocupado pelas alcateias é mais 

pequeno por estarem concentrados no seu centro de actividade e reprodução. O baixo número de 

detecções de indícios parece assim indicar que nesta área não se encontram alcateias em reprodução, 

não se sabendo, no entanto, qual a situação das alcateias existentes nas proximidades. A exigência deste 

estudo prendia-se com a necessidade de verificação do cumprimento da condicionante n.º 2 da DIA, pelo 

que, pese embora o facto da área de estudo considerada não estar devidamente avaliada quer 

espacialmente quer temporalmente, não permitindo concluir da ausência de lobo na região, considera-se 

que dá uma resposta satisfatória ao pedido tendo em conta que mesmo as alcateias identificadas no 

Censo Nacional e no EIA não possuíam centros de actividade localizados a menos de 

2 km dos elementos de obra em projecto. 
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A continuação deste estudo, integrado nos Planos de Monitorização dos mamíferos e das alcateias de 

Lobo é essencial, de forma a localizar as alcateias de Lobo e verificar o cumprimento da condicionante 2, 

de determinar o grau de presença da espécie na área de estudo e confirmar os impactes previstos na 

fase de AIA e de identificar corredores de transposição do rio Tâmega, que permitam contribuir para o 

desenho e localização de passagens de fauna eficazes. A prospecção intensa de toda a área, cobrindo 

todas as quadrículas 2x2, considerada através dos vários métodos, e em particular a zona envolvente ao 

Tâmega, é essencial para responder a esses objectivos. 

Os dejectos de lobo deverão ser analisados geneticamente de modo a comprovar a origem dos mesmos, 

mas dever-se-á ter em conta o factor de erro e/ou de indeterminação desta técnica na análise dos dados. 

Também deverá ser equacionada um sistema que possibilite o de acompanhamento dos vigilantes da 

natureza do ICNB na avaliação de prejuízos de lobo na zona, de forma a se obterem dados em tempo 

real, permitir recolhas de amostra e planear e dirigir acções de monitorização mais concretas. No que se 

refere à utilização de iscos na armadilhagem fotográfica, sugere-se a utilização dos seguintes, por já 

terem sido testados com resultados positivos em Portugal: 

http://www.fntpost.com/Products/Hawbaker's+Coyote+and+Wolf+Gland+Lure+100+(1+oz.) 

http://www.fntpost.com/Products/O%27Gorman%27s+Lures/O%27Gorman%27s+Long+Distanc

e+Call+Lure+%282+oz.%29 

http://www.fntpost.com/Products/O%27Gorman%27s+Lures/O%27Gorman%27s+Powder+River

+Cat+Call+Lure+%282+oz.%29 

As características das câmaras a utilizar devem ser descritas e as fotografias utilizadas devem mencionar 

data e local. 

 

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 indivíduos 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 
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. 

Conforme referido pelo próprio estudo, este não corresponde ao que é pedido na DIA. Relativamente às 

medidas propostas, considera-se que as propostas são adequadas e que devem ser aprofundadas no 

sentido de conhecer o objectivo e função actual dos açudes referidos, a sua propriedade e a viabilidade 

da execução da proposta de retirada total/parcial, tanto técnica como financeiramente. Os açudes 

diminutos e os danificados devem igualmente ser referenciados, e avaliada a possibilidade e vantagens da 

sua eliminação. Não é referido se estas propostas integram já as medidas de compensação, pressupondo-

se que a medida 12 e 13 correspondam a estas acções. No que se refere aos repovoamentos de truta, 

esta não é uma medida eficaz, sendo importante resolver os problemas que limitam as populações de 

truta. Nesse aspecto, considera-se que há dois assuntos que compete à Administração resolver: o 

incumprimento do açude de Bragadas em assegurar o funcionamento da escada para peixes e descarga 

http://www.fntpost.com/Products/Hawbaker's+Coyote+and+Wolf+Gland+Lure+100+(1+oz.)
http://www.fntpost.com/Products/O%27Gorman%27s+Lures/O%27Gorman%27s+Long+Distance+Call+Lure+%282+oz.%29
http://www.fntpost.com/Products/O%27Gorman%27s+Lures/O%27Gorman%27s+Long+Distance+Call+Lure+%282+oz.%29
http://www.fntpost.com/Products/O%27Gorman%27s+Lures/O%27Gorman%27s+Powder+River+Cat+Call+Lure+%282+oz.%29
http://www.fntpost.com/Products/O%27Gorman%27s+Lures/O%27Gorman%27s+Powder+River+Cat+Call+Lure+%282+oz.%29
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de caudal compatível com a fauna a jusante deste, e os problemas de qualidade da água do rio Terva 

que poderão estar associados ao aterro sanitário de Boticas. 

 

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. 

As áreas das albufeiras de Daivões e Alto Tâmega consideradas no estudo não correspondem com as 

cotas de NPA aprovadas pela DIA e sim com as mais altas. Esta alteração deverá aumentar ligeiramente a 

extensão das áreas da albufeira com menor largura, potenciando maior número de locais de passagens 

com viabilidade alta. A área de estudo deve ser alargada até a ribeira de Cavez, dado que o projecto terá 

intervenções nessa área e no EIA era apontada existência de um possível corredor de fauna para essa 

zona. Não se percebe a utilidade da separação da área de estudo em troços uma vez que toda a análise é 

feita em função da localização das manchas de vegetação, de estradas, povoações, etc., o que se 

considera mais correcto do que uma análise por troços. O estudo dos corredores não é comparado com o 

apresentado no EIA e justificadas as diferenças. 

O estudo deverá apontar para uma hierarquia de locais possíveis de passagens (até três por albufeira) e 

não apenas para um local. Apesar disso, concorda-se que o local apresentado seja o melhor candidato a 

uma passagem de fauna. Tendo em conta os resultados de presença de javali e corço, presas naturais do 

lobo, a confirmação genética de que existe passagens de lobo entre o núcleo da Peneda/Gerês e núcleo 

Alvão/Padrela e a necessidade de garantir alguma permeabilidade à fauna face à total impermeabilidade 

das albufeiras, considera-se que esta passagem deverá ser construída, devendo ser iniciados os estudos 

de projecto para a sua construção que garantem o seu objectivo, incluindo a monitorização e 

manutenção, e as medidas necessárias para garantir o seu uso para a fauna. A construção de novas 

passagens ficará dependente dos resultados da monitorização desta passagem e da fauna de mamíferos 

de médio porte na envolvente do rio Tâmega, durante 10 anos após o enchimento das barragens e 

construção da passagem. 

O estudo deverá ainda analisar a possibilidade de introduzir alterações no açude de Daivões e nas 

barragens de Daivões e Alto Tâmega que possibilitem a sua possível utilização por lobos, dado que é 

conhecida a capacidade destes em utilizar estruturas antrópicas [ex: Blanco et al. 2005. Wolf response to 

two kinds of barriers in an agricultural habitat in Spain: Canadian Journal of Zoology, Volume 83, Number 

2, 1 pp. 312-323(12)]. 

 

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. 

Conforme reconhecido pelo próprio estudo, o período em que o trabalho foi efectuado não é o correcto, 

pelo que este estudo deverá ser repetido em 2011 em coordenação com o respectivo Plano de 

Monitorização. Caso se venham a detectar território de aves de rapina com afectação significativa pelo 

projecto (ex: destruição de ninho) devem ser definidas as medidas de minimização e compensação 

consideradas adequadas. O estudo não compara os dados dos territórios com todos os elementos do 

projecto, o que deverá ser feito. De referir que a designação dos Tartaranhões está frequentemente 

incorrecta ao longo do relatório. 

 

 

http://www.ingentaconnect.com/content/nrc/cjz;jsessionid=959u6l8nr9p7.alice


Parecer da Comissão de Avaliação 
Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 86 

2. Dados já disponíveis relativos aos estudos complementares preconizados na presente 
DIA, como elementos a entregar previamente à fase de enchimento. 

Os documentos disponibilizados para demonstração do cumprimento deste ponto, são analisados no 

capítulo referente aos Elementos a apresentar previamente à fase de enchimento. Considera-se que estes 

estudos deverão ser realizados o mais rapidamente possível, para que as suas conclusões possam 

contribuir para o desenvolvimento de medidas de minimização e de compensação adequadas e para o 

desenho de Planos de Monitorização adequados. 

 

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. 

O disposto nesta alínea da DIA encontra-se transposto no PGR. No entanto, o PGR não tem definida a 

sequência de criação e enchimento das escombreiras conforme preconizado na DIA, pelo que não se sabe 

se o mesmo está em cumprimento com o definido no ponto iii). No estudo apresentado (em reposta ao 

ponto 24 do sub-capítulo III) Recursos Hídricos do capítulo Elementos a apresentar no RECAPE) são 

indicados os elementos da obra que contribuem com escombro para cada escombreira, sugerindo que as 

mesmas serão iniciadas apenas conforme as necessidades e proximidade. Por outro lado, e conforme já 

referido no projecto e no ponto 6 do sub-capítulo I) Geral e 23 do sub-capítulo III) Recursos Hídricos, 

ambos do capítulo Elementos a apresentar no RECAPE, não se considera justificada a escolha de locais e 

eliminação de determinadas escombreiras. Assim, o PGR deverá incluir a sequência de instalação e 

enchimento de cada escombreira a partir de cada elemento da obra, de forma a demonstrar o 

cumprimento deste ponto da DIA. 

De forma a reduzir a quantidade de escombro depositado em áreas emersas, o escombro deverá ser 

disponibilizado para outros fins, nomeadamente estradas. Supostamente, dentro deste projecto, a 

utilização de escombros para outros fins já estará acautelada mas poderão existir outras obras na região 

que necessitem de material deste tipo e que assim o deixem de extrair. Dependendo da qualidade do 

material, pode inclusive haver interesse por parte das numerosas empresas extractivas da região em 

receber esse material para o processarem e disponibilizarem para outras obras. Este conceito foi utilizado 

com bastante sucesso nas obras de reforço de potência de Picote e Bemposta, da responsabilidade da 

EDP, tendo sido estabelecido um acordo com duas empresas para o transporte, processamento e 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 87 

disponibilização do material. Esta situação já está prevista no Plano de Gestão de Escombros. De forma a 

possibilitar o conhecimento da existência deste material, considera-se que a medida de disponibilização 

gratuita do escombro deve ser aplicada neste projecto, nomeadamente com a divulgação em jornais 

nacionais e locais, num formato não inferior a 2 x 2 módulos (cerca de 5 cm x 8 cm). 

 

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. 

A ilha de Daivões só ficará isolada quando o nível da água atingir o NPA (228). Até essa altura será uma 

península, o que poderá permitir que alguns animais que para aí tenham fugido da desmatação possam 

escapar da ilha pelos seus próprios meios, situação que deve ser avaliada na altura. A ilha não será 

desmatada e o edifício ai existente será aproveitado para criar o Centro Interpretativo da 

Hidroelectricidade. É provável que alguns animais de menores dimensões, nomeadamente anfíbios, 

répteis ou micromamíferos possam permanecer na ilha, pelo que uma avaliação da sustentabilidade das 

suas populações e das necessidades de translocação deve ser feita após o enchimento. 

No que se refere às medidas para evitar a mortalidade dos animais, considera-se as mesmas correctas, 

devendo ser prevista a eventual necessidade de transporte de animais feridos ou debilitados para centros 

de recuperação, de acordo com idêntico protocolo a definir para o Plano de desmatação. 

 

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). 

O Poste de Corte de Padroselos foi eliminado do Projecto pelo que esta medida deixa de ser aplicável. 

 

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. 

Considera-se que os argumentos utilizados são correctos e que é praticamente inviável, de acordo com o 

conhecimento actual, a implementação de mecanismos de transposição em estruturas com estas 

características, quer por dificuldades técnicas, quer por questões biológicas relativas às espécies e às 

massas de água, quer pela existência de numerosas barragens entre o mar e o médio alto Tâmega, que 

dificultam ou impedem a subida dos peixes migradores. No entanto, o estudo centra-se muito nos peixes 

e na instalação de mecanismos junto às barragens quando existem outras espécies com maior 

capacidade de deslocação (ex: Toupeira-de-água) e outras formas de conexão entre afluentes da mesma 

bacia, nomeadamente levadas. Assim, especificamente para esta espécie devem ser analisadas a 

possibilidade de ligação entre o rio Torno e afluentes a montante da albufeira de Gouvães com o rio 

Louredo a jusante da barragem de Gouvães. 

É proposto um pacote de medidas compensatórias mas não é referido se as mesmas já constam dos 

Programas de medidas compensatórias. 

Dada a inviabilidade da minimização do isolamento das populações piscícolas, e tendo em conta que isso 

representa um constrangimento à implementação do Plano de Gestão da Enguia Português, elaborado no 

âmbito do Regulamento CE n.º 1100/2007, a Iberdrola deverá comprometer-se à aplicar o sistema de 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 88 

captura e transporte de peixes se isso vier a fica definido como importante, nomeadamente por este 

Plano de Gestão, assim como a colaborar neste através de medidas minimizadoras ou compensatórias 

que vierem a ser definidas. Recomenda-se que este estudo seja alvo da apreciação da AFN, uma vez esta 

é a entidade responsável pela gestão das espécies dulci-aquícolas em águas interiores. 

 

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 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 
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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 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 ambiental 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. 
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Tendo em conta que as medidas a aplicar em ambos os Programas de Compensação, SIC Alvão-Marão e 

Bacia do Tâmega, são na sua maioria, as mesmas, pese embora o facto de se aplicarem a áreas 

diferentes, procede-se à análise técnica das mesmas em conjunto. 

A área de intervenção do Programa de Compensação do SIC Alvão-Marão engloba a área do SIC e ainda 

os troços de rios da bacia do Tâmega contidos em parte no SIC, nomeadamente o rio Louredo. 

A área de intervenção do Programa de Compensação da Bacia do Tâmega corresponde à área 

compreendida entre a fronteira espanhola e as serras de Barroso, Alvão, Padrela e Cabreira. Os Planos 

constantes neste Programa subdividem a área em 3 zonas: Beça, correspondente à bacia do rio Beça, 

Alto Tâmega, correspondente à área a montante da albufeira do Alto Tâmega, entre a bacia do Beça e as 

serras da Padrela e Cabreira, e Médio Tâmega, correspondente à área entre Daivões e Alto Tâmega 

compreendida entre a serra do Barroso e a serra do Alvão/SIC. 

Faz-se de seguida a análise das medidas de compensação propostas seguindo o número de código de 

cada medida. 

 

1 - Melhoria da biodiversidade em massas florestais de regeneração de pinheiro 

O objectivo desta medida consiste em melhorar a estrutura vertical dos povoamentos de pinheiro, 

possibilitando a formação de um estrato herbáceo e arbustivo, mediante desbastes selectivos em massas 

florestais de regeneração de pinheiro com altura inferior a 3 m. As intervenções serão realizadas fora da 

época reprodutora das aves, sendo efectuados desbaste em ¼ das áreas definidas. 

SIC – 2 zonas de intervenção, no Alto dos Carvalhos e no Facho, correspondente a 18,01 ha 

Beça – Não previsto 

Alto Tâmega - 4 manchas entre Veral e Fiães do Tâmega e mais 2 na margem contrária, perfazendo 

18,72 ha 

Médio Tâmega – 6 manchas na cauda da albufeira de Daivões e na zona da Bulgueira, perfazendo 76,38 

ha de desbastes 

Comentário: Considera-se adequado o conceito da medida proposta que, no caso da área do SIC Alvão-

Marão, se relaciona com as orientações de gestão “Assegurar mosaico de habitats” e “Efectuar 

desmatações selectivas” referidas no Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN) para o SIC Alvão-

Marão (RCM 115-A/2008 de 21 de Julho). Apesar disso entende-se que o desenvolvimento desta medida 

carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a integração das medidas 

com outras já previstas para a mesma zona, como sejam as decorrentes da implementação do 
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Aproveitamento Hidroeléctrico do Fridão, A7, A24, Parques Eólicos ou outros, de forma a que as mesmas 

sejam complementares. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

IV) sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

2 - Melhoria da capacidade de acolhimento para a fauna em zonas de matagal denso 

O objectivo desta medida é fazer desmatações selectivas em zonas de matagal denso de porte baixo 

(charneca e tojal) e giestal, de forma a criar zonas de pastagem benéficas para pequenos mamíferos, 

répteis e aves, assim como para os seus predadores. Pretende-se realizar a abertura de 6 parcelas 

irregulares de 150 m2 por hectare de mato, aumentando o efeito de orla. O mato funciona com local de 

refúgio e a zona desmatada como local de alimentação. A desmatação será manual. Será realizada uma 

sementeira de pradaria natural nas parcelas onde seja possível lavrar o terreno. 

SIC – a superfície a desmatar será de 22,13 ha, essencialmente na zona do Pico Minhéu e no Alto dos 

Carvalhos/Choupica 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – 11 locais nas encostas do Alto Tâmega e 1 na zona de Pensalvos, totalizando 18,97 ha 

Médio Tâmega – 2 zonas de intervenção num total de 5,26 ha 

Comentário: Devido à possível existência de alcateias de lobo na área a intervir no SIC Alvão-Marão, 

entende-se que esta só possa ser implementada fora do período reprodutor do lobo, ou seja, de Outubro 

a Maio. Também os tartaranhões C. cyaneus e C. pygargus, podem nidificar nestas zonas pelo que 

também não deverá ser feita nenhuma intervenção no período reprodutor desta espécie. Esta intervenção 

necessita de repetições periódicas para serem mantidas. Na área do SIC, esta medida está relacionada 

com as orientações de gestão “Assegurar mosaico de habitats” e “Efectuar desmatações selectivas” do 

PSRN. Concorda-se com o conceito da medida mas, apesar disso, entende-se que o desenvolvimento 

desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

IV) sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

O mapa do Médio Tâmega apresenta um número superior de zonas do que o descrito. 
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3 - Melhoria da disponibilidade trófica em zonas de matagal 

Esta medida consiste na sementeira de cereais e leguminosas em zonas desmatadas de matagal. Serão 

realizadas sementeiras em parcelas de 150 m2 com uma densidade de 6 parcelas/ha. Prevê-se a repetição 

da sementeira, 4 anos depois. 

SIC – 10 zonas de intervenção, com sementeira em 1,99 ha, sendo 9 localizadas na zona do Pico Minhéu 

e 1 mais a sul, na zona de Limões 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – intervenção em 5 zonas, sendo desmatado 1,37 ha, nas encostas do Alto Tâmega e na 

zona de Pensalvos 

Médio Tâmega – 2 zonas junto ao Minhéu, com desmatação de 0,34 ha. 

Comentário: Não se percebe se esta medida é complementar à anterior, sendo a sementeira realizada 

nas áreas anteriormente desmatadas (medida 2), ou se implicará novas áreas desmatadas. As 

metodologias e objectivos e justificação desta medida são redundantes com a medida 2, por isso 

poderiam ser integradas numa só medida. Poderão existir problemas com pastoreio na zona, pelo que o 

acordo com os pastores locais será fundamental para impedir a destruição das sementeiras pelo gado. 

Devido à possível existência de alcateias de lobo na área a intervir no SIC Alvão-Marão, entende-se que 

esta só possa ser implementada fora do período reprodutor do lobo. Também os tartaranhões C. cyaneus 

e C. pygargus, podem nidificar nestas zonas pelo que também não deverá ser feita nenhuma intervenção 

no período reprodutor desta espécie. Esta medida é pontual já que para se manter necessita de 

sementeiras periódicas. Na área do SIC, esta medida está relacionada com a orientação de gestão 

“Assegurar mosaico de habitats” do PSRN. Concorda-se com o conceito da medida mas, apesar disso, 

entende-se que o desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de 

execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

IV) sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

4 - Melhoria da disponibilidade trófica em zonas florestais 

Este medida pretende aumentar a disponibilidade de frutos carnosos nas zonas florestais, através da 

plantação de plantas selvagens produtoras de frutos nas orlas dos povoamentos de pinheiros e 

bordaduras arbustivas. É proposto realizar a desmatação de parcelas de 150 m2 de mato para plantação 
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de diversas espécies produtoras de frutos carnosos. A intervenção está prevista ser realizada em massas 

florestais pobres, muito densas, “sem apenas estrato arbustivo” ou queimadas e/ou sem uma orla 

florestal diversa e bem desenvolvida. As intervenções serão realizadas preferencialmente durante o 

inverno e haverá a substituição de pés mortos durante 3 anos. 

SIC – 12 zonas de intervenção de 0,5 ha, totalizando 6 ha, sendo 3 na zona do Minhéu, 7 na zona 

montanhosa entre rio Louredo e o rio Poio e 2 a sul do rio Poio 

Beça - Foram seleccionadas 6 zonas de intervenção de 0,5 ha, o que perfaz 3 ha, 2 no baixo Beça e as 

restantes entre a foz do rio Covas e Canedo 

Alto Tâmega – 6 zonas de intervenção nas encostas do Alto Tâmega entre Veral e Adagoi, mais uma na 

zona de Bragado e outra na zona do Minhéu 

Médio Tâmega – 2 zonas junto a Seirós e 2 na zona da Bulgueira 

Comentário: Concorda-se com o conceito da medida mas há situações que necessitam de 

esclarecimento. A medida é proposta para áreas florestais mas são referidas desmatações. São referidas 

parcelas de 150 m2 mas no final as zonas de intervenção são de 0,5 ha, desconhecendo-se por quais as 

áreas intervencionadas. Também se desconhece se estas plantações ocorrerão nas parcelas desmatadas 

pela medida 2 ou se implicará novas áreas desmatadas. Devido à possível existência de alcateias de lobo 

na área a intervir no SIC Alvão-Marão, entende-se que esta só possa ser implementada fora do período 

reprodutor do lobo. Também os tartaranhões C. cyaneus e C. pygargus, podem nidificar nestas zonas 

pelo que também não deverá ser feita nenhuma intervenção no período reprodutor desta espécie. Na 

área do SIC, esta medida está relacionada com a orientação de gestão “Assegurar mosaico de habitats” 

do PSRN. O desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução 

que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

IV) sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

5 - Melhoria da conectividade linear em zonas agroflorestais 

Esta medida pretende “acondicionar” as bordaduras, sebes e estratos arbustivos de forma a servirem de 

corredores ecológicos para a fauna. A intervenção prevê o restabelecimento da continuidade linear, 

através do aumento da dimensão destas estruturas ou a plantação de novas plantas que preencham o 

espaço vazio, nomeadamente em áreas queimadas, zonas cultivadas e de matagal extensivo. Nas novas 

plantações será plantada uma sequência de árvore e 3 arbustos por cada 4 m, sendo a separação entre 
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arbustos de 1 m. Se forem detectadas plantas exóticas, serão realizados trabalhos adicionais para as 

remover. 

SIC – Estão previstas 5 zonas de intervenção, na bacia do rio Louredo e afluentes próximos a Gouvães e 

na bacia do rio Poio, com uma área total potencial de 204 ha, sendo previstos actuar em 15 m2/ha o que 

totaliza 3.064 m2 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Não previsto 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: A estrutura agrícola em pequenas parcelas não releva grande importância a esta medida, 

mais importante em situações de grandes extensões de área aberta. Por outro lado, não se percebe como 

ela se relaciona com outras medidas, nomeadamente com a 8, 9 e 10. Esta medida está relacionada com 

a orientação de gestão “Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos” do PSRN. Apesar disso, 

entende-se que o sucesso desta medida é muito limitado e que deve ser considerado a sua integração ou 

eliminação em favor da medida 9. 

 

6 - Conservação de povoamentos florestais maduros de espécies autóctones  

Esta medida pretende melhorar os povoamentos maduros existentes de Carvalho roble, sobreiro e 

Carvalho-negral, através de desmatações selectivas e podas. Esta intervenção será feita no Inverno. 

SIC – Não previsto 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Foram seleccionadas 11 zonas, entre Veral e Fiães do Tâmega em ambas as margens, 

com uma superfície total de 35,20 ha 

Médio Tâmega – 4 zonas de intervenção na cauda da albufeira de Daivões 

Comentário: Existem dúvidas quanto à possível relação desta medida com a medida de compensação 

dos sobreiros, situação que deverá ser esclarecida. O PSRN contém a orientação de gestão 

“Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones” que se podia relacionar com esta. No entanto, 

não é proposta a execução desta medida para a área do SIC, situação que deveria ser avaliada. 

Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto, entende-se que o desenvolvimento 

desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a integração das medidas 

com outras já previstas para a mesma zona, como sejam as decorrentes da implementação do 
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Aproveitamento Hidroeléctrico do Fridão, A7, A24, Parques Eólicos ou outros, de forma a que as mesmas 

sejam complementares. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

7 - Recuperação de florestas 

Esta medida pretende criar manchas de árvores autóctones, mediante a plantação de árvores autóctones, 

em locais desmatados selectivamente. As espécies a utilizar são o Carvalho-roble (Q. robur) o Castanheiro 

e o Sobreiro, acompanhadas de plantas arbustivas. As plantações de sobreiro decorrem da compensação 

do sobreiro ao abrigo da legislação do mesmo. 

SIC – Não previsto 

Beça - Forma seleccionadas 8 zonas, com 48,51 ha, sendo proposto plantar em metade, ou sejam, 24,25 

ha. As situam-se todas nas encostas do rio Beça na proximidade da foz do rio Covas, excepto uma 

localizada mais a montante 

Alto Tâmega – 9 zonas de intervenção, perfazendo 123,57 ha, sendo plantadas em 50% o que 

corresponde 61,78 ha, em ambas as margens na zona de Veral e Adagoi 

Médio Tâmega – 3 zonas no terço montante da albufeira de Daivões 

Comentário: Existem dúvidas quanto à possível relação desta medida com a medida de compensação 

dos sobreiros, situação que deverá ser esclarecida. O PSRN contém a orientação de gestão 

“Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones” que se podia relacionar com esta. No entanto, 

não é proposta a execução desta medida para a área do SIC, situação que deveria ser corrigida, dado o 

especial interesse da aplicação desta medida nesta área, em especial em zonas ardidas. 

Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto entende-se que o desenvolvimento 

desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

8 - Melhoria da conectividade transversal entre florestas de ribeira e outras formações florestais 

Esta medida pretende acelerar o processo de sucessão natural da vegetação, recorrendo à plantação de 

árvores em zonas de mato localizadas entre as linhas de água e as manchas de vegetação natural 
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existentes, que anteriormente eram zonas agricultadas, aumentando a conectividade para a fauna. A 

densidade de florestação rondará os 625 pés/ha, o que significa um quadro de plantação de 4x4 m. As 

espécies a utilizar são várias espécies de árvores e arbustos autóctones da região. A replantação será 

realizada durante dois anos. As áreas em que serão realizadas correspondem a terrenos agrícolas e 

pastagens em desuso, zonas de matagal pioneiro e áreas degradadas. 

SIC – 6 áreas que totalizam 51,22 ha, localizadas na bacia do rio Louredo a jusante de Gouvães, também 

uma pequena mancha a montante e outra na zona do Alto dos Carvalhos. 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Não previsto 

Médio Tâmega – 3 zonas na Ribeira do Ouro, totalizando 12,88 ha 

Comentário: Esta medida permite quebrar a barreira criada pelas zonas agrícolas ou degradadas que 

limitam a conexão entre manchas florestais dispersas e as galerias ripícolas. Na área do SIC, esta medida 

relaciona-se com as orientações de gestão “Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones” e 

“Manter/recuperar habitats contíguos” do PSRN. 

Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto, entende-se que o desenvolvimento 

desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

9 - Criação de corredores ecológicos 

Este medida pretende estabelecer a conectividade entre massas florestais existentes, através da 

plantação de florestas entre as manchas existentes. Estas plantações ocorrerão em áreas degradadas ou 

povoadas por espécies colonizadoras, procedendo-se a uma desmatação selectiva e plantação individual 

de Carvalho, Castanheiro, Carvalho-negral e, nalguns casos, bétula. Também serão plantadas espécies 

arbustivas. A densidade será de 625 pés/ha. 

SIC – 19 zonas de intervenção, em redor de Gouvães, totalizando uma área potencial de 421,90 ha, 

sendo intervencionada 40% da mesma, o que perfaz 168,76 ha 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Não previsto 
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Médio Tâmega – 2 zonas de intervenção na bacia do rio Ouro, totalizando 19,5 ha 

Comentário: Esta medida pode ter uma grande importância no desenvolvimento e manutenção de 

corredores ecológicos para o lobo entre a Serra do Alvão e o rio Tâmega. Na área do SIC, esta medida 

relaciona-se com as orientações de gestão “Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones” e 

“Manter/recuperar habitats contíguos” do PSRN. 

Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto entende-se que o desenvolvimento 

desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

10 - Recuperação da floresta de ribeira e melhoria da conectividade longitudinal dos cursos fluviais 

Este medida pretende recuperar a continuidade da vegetação ripícola, procedendo à eliminação da 

vegetação exótica ou não ripícola que esteja aí instalada, e plantando espécies autóctones 

nomeadamente amieiros, salgueiros e freixos. Poderão ser plantados salgueiros com uma densidade de 

500 pés/ha, amieiros com uma densidade de 400 pés/ha e freixos com uma densidade de 400 pés/ha, 

além de outras espécies arbustivas. 

SIC – Foram analisadas várias margens de linhas de água, num total de 57 ha, sendo proposta a 

intervenção em 25,65 ha, no rio Louredo e afluentes, dentro da área do SIC 

Beça - Prevê-se que esta intervenção ocorra no rio Beça, entre a foz do rio Covas e Canedo, que 

representa 19 ha, sendo proposto plantar em 8,5 ha 

Alto Tâmega – Está previsto actuar no troço baixo do rio Avelames, numa zona de 8,27 ha, perfazendo 

3,72 ha de plantações 

Médio Tâmega – Prevê-se actuar no rio Ouro, plantando 5,25 ha 

Comentário: Presume-se que nesta medida estejam incluídas as acções previstas no Plano de 

Intervenção para o rio Louredo e para o rio Avelames, situação que deverá ser confirmada. Para a área 

do SIC, esta medida relaciona-se com as orientações de gestão “Conservar/recuperar povoamentos 

florestais autóctones”, “Conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone” e “Manter/recuperar 

habitats contíguos” do PSRN. Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto, 

entende-se que o desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de 

execução que inclua: 
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1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

11 - Estabilização de taludes ribeirinhos mediante técnicas de bioengenharia 

O objectivo desta medida destina-se a consolidar as margens de linhas de água que sofrem problemas de 

erosão, de modo a possibilitar a recuperação da vegetação ripícola. As acções podem incluir o 

espetamento de estacas vivas de salgueiros, a construção de paliçadas, faxinas e rolos de faxinas com 

ramos e a aplicação de geomalhas. 

SIC – Foi analisada um área de 17,4 km do curso do rio Louredo a jusante de Gouvães, propondo-se a 

intervenção em 0,52 km do mesmo 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Prevê-se a intervenção em 0,5 km do rio Avelames 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto, entende-se que o 

desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 
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No Plano relativo ao Alto Tâmega, fala-se no rio Terva mas este não consta do mapa nem da descrição 

do local de intervenção. 

 

12 - Melhoria da conectividade longitudinal em cursos fluviais: proposta de actuações 

Esta medida pretende fazer o inventário e caracterização dos obstáculos físicos existentes no leito fluvial 

dos rios no sentido de elencar propostas de medidas correctoras que permitam aumentar a 

permeabilidade dos rios. 

SIC – Os locais previstos são a bacia do rio Louredo e a bacia do rio Cabril 

Beça - toda a bacia do rio Beça 

Alto Tâmega – todas as correntes fluviais na zona do Alto Tâmega. 

Médio Tâmega - todas as correntes fluviais na zona do Médio Tâmega, incluindo a Ribeira de Moimenta e 

Ribeira de Cavez 

Comentário: Este inventário, só por si, não constitui uma medida compensação. No entanto, poderá 

contribuir para a definição de mais acções a incluir nas medidas 13 e 14 pelo que se considera que seria 

mais adequado juntar estas três medidas numa só. O inventário deve incluir o uso actual da barreira, o 

seu estado actual e o seu proprietário. Na área do SIC, entende-se que podiam ser incluídas no estudo 

mais bacias, assim como se alerta para o facto de na área do Beça não estar seleccionado o afluente 

mais a jusante e no Médio Tâmega alguns cursos de água não estarem seleccionados. O mapa do Alto 

Tâmega não corresponde com a medida. 

 

13 - Melhoria da conectividade longitudinal em cursos fluviais: adequação e eliminação de obstáculos 

Esta medida pretende demolir, total ou parcialmente, açudes que constituam obstáculos no rio. 

SIC – São propostos 3 locais pré-seleccionados situados no rio Louredo, 1 dentro do SIC e os outros fora 

Beça - É proposta a eliminação de dois obstáculos no rio Beça, na zona próxima a Canedo 

Alto Tâmega – Não previsto 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: A execução desta medida poderá implicar alguns impactes ambientais acrescidos, 

relacionados com a abertura de acesso, destruição de vegetação e remoção de resíduos, pelo que a 

minimização ou compensação destes deve ser acautelada. Não se sabe se, no caso do Beça, já estão 

incluídos obstáculos mencionados no estudo dos mexilhões. A concretização da medida 12 poderá 

incrementar o número de intervenções previstas nesta medida. Entende-se que seria mais adequado 

juntar esta medida com a 12 e a 14. Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar 

disto, entende-se que o desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de 

execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 
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Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

14 - Melhoria da conectividade longitudinal em cursos fluviais: construção de dispositivos de transposição 

para espécies aquáticas 

Esta medida prevê a construção de escadas ou rampas para peixes em açudes que constituam obstáculos 

no rio. O tipo de dispositivo será decidido na altura de elaboração do projecto. 

SIC – São propostas intervenções em 4 locais pré-seleccionados, no rio Louredo, 1 dentro do SIC e os 

restantes fora 

Beça - Prevê-se 3 locais no rio Beça , 2 a jusante de Canedo e 1 a montante 

Alto Tâmega – Não previsto 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: A execução desta medida poderá implicar alguns impactes ambientais acrescidos, 

relacionados com a abertura de acesso, destruição de vegetação e remoção de resíduos, pelo que a 

minimização ou compensação destes deve ser acautelada. Não se sabe se, no caso do Beça, já estão 

incluídos obstáculos mencionados no estudo dos mexilhões. A concretização da medida 12 poderá 

incrementar o número de intervenções previstas nesta medida. Entende-se que seria mais adequado 

juntar esta medida com a 12 e a 13. Na área do SIC, esta medida relaciona-se com a orientação de 

gestão “Melhorar transposição de barragens /açudes” do PSRN. 

Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto entende-se que o desenvolvimento 

desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória.  

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 
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15 - Criação de um viveiro de espécies autóctones 

A criação deste viveiro tem como objectivo funcionar como espaço intermédio entre a colheita e 

translocação de espécies da flora protegida, assim como funcionar como banco de sementes. Prevê-se a 

sua instalação na zona de Ribeira de Pena. Para servir todo o projecto. 

Comentário: A inclusão desta medida como medida compensatória é duvidosa dado que a translocação 

de espécimes, só por si, corresponde a uma medida de minimização. Considera-se que seria mais 

adequado aproveitar estruturas já existentes, através de acordos/contratos, onde fosse possível 

compatibilizar esta função, dado que se desconhece a dimensão das necessidades de translocação de 

espécimes da flora. Caso exista alguma estimativa, seria conveniente que ela fosse apresentada de forma 

a justificar esta medida. 

 

16 - Criação de um banco de sementes de espécies vegetais de interesse 

O banco de sementes tem como finalidade recuperar, produzir e conservar as sementes das espécies 

vegetais de interesse que serão afectadas pelas barragens, que podem ser utilizadas no viveiro. O banco 

de sementes será instalado no viveiro e servirá todo o projecto. 

Comentário:. Considera-se que seria mais adequado aproveitar estruturas já existentes, através de 

acordos/contratos, onde fosse possível compatibilizar esta função, dado que se desconhece a dimensão 

das necessidades de armazenamento de sementes. O estabelecimento de um protocolo com o Banco 

Português de Germoplasma Vegetal permitiria cumprir a função de armazenamento de material a utilizar 

na recuperação paisagística/florística, assim como a assegurar, de forma permanente, a manutenção de 

sementes de espécies importantes na região. 

 

17 - Instalação de plataformas artificiais para a nidificação de aves de rapina 

Esta medida pretende fomentar a nidificação de aves de rapina florestais, proporcionando locais para 

nidificação em povoamentos florestais maduros. Esta medida é orientada para o reforço populacional ou 

para a reintrodução de indivíduos em zonas onde previamente tenham desaparecido. As plataformas 

serão feitas com tábuas, fixas à árvore, sobre as quais se depositarão materiais vegetais utilizáveis na 

construção do ninho. Serão feitas plataformas em vários tamanhos e em várias localizações, de forma a 

servir várias espécies de aves de rapina, podendo servir como ninho principal ou alternativo. Caso seja 

necessário, serão realizadas podas ou desbastes das copas das árvores para permitir a colocação das 

plataformas. As plataformas serão colocadas no Outono. Haverá 3 tipos de ninhos, tendo em conta o 

local de colocação e o material a utilizar, e nos que são colocados na parte superior da copa, haverá dois 

tamanhos diferentes. 

SIC – São propostas 40 ninhos a colocar em 10 zonas, a maioria na envolvente a Gouvães, mas também 

a sul do rio Poio e na envolvente do Minhéu 

Beça - Estão previstas 3 zonas de intervenção, uma no baixo Beça, outra na foz do rio Gondiães e outra a 

montante da foz do rio covas, onde serão colocadas 12 plataformas 

Alto Tâmega – 2 zonas de intervenção, próximas a Monteiros, para instalação de 8 plataformas 

Médio Tâmega – 3 zonas de intervenção, na zona de Melhe, para instalação de 12 plataformas 

Comentário: Não está demonstrado que exista falta de locais adequados para a instalação de ninhos de 

aves de rapina florestais, nem que o meio natural tenha capacidade para acolher um maior número de 

casais de aves de rapina, principalmente tendo em conta os comentários expressos na medida 26 relativa 
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aos repovoamentos de perdiz, considerando que a mesma deverá ser eliminada. Os estudos preliminares 

sobre a nidificação de aves de rapina tiveram como resultado a detecção de 9 espécies de rapinas e 

46 territórios, sendo 3 seguros, 33 prováveis e 13 possíveis, o que parece indicar a adequabilidade do 

território para estas espécies. A medida poderá inclusive favorecer a instalação de espécies não 

ameaçadas e mais comuns que, por competição, poderão por em causa a presença de outras espécies 

mais ameaçadas pelo que se considera que a mesma deverá ser eliminada. 

 

18 - Manejo florestal dirigido à conservação de aves de rapina 

Pretende-se actuar nas copas de grandes árvores, podando os ramos mais fracos e os ramos mais baixos, 

de forma a fortalecer os ramos que mais possam contribuir para a instalação de ninhos de aves de 

rapina. 

SIC – Não previsto 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Foram seleccionadas 2 zonas próximas a Fiães do Tâmega e onde serão intervencionadas 

40 árvores 

Médio Tâmega – 2 zonas na cauda da albufeira de Daivões onde serão intervencionadas 40 árvores 

Comentário: Tal como com a medida anterior (17), com a qual está relacionada, não está demonstrado 

que esta medida terá impactes positivos sobre as rapinas ou sobre espécies ameaçadas. A tipologia da 

medida não permite que a mesma seja sustentável e o elevado esforço de realização da mesma implica 

um baixo nível de intervenções, pelo que se considera que esta medida deve ser eliminada. 

 

19 - Instalação de caixas ninho de passeriformes 

Esta medida pretende aumentar as populações de diferentes espécies de passeriformes através da 

disponibilização de locais para nidificação. As caixas ninho são as habituais caixas com orifício redondo 

para espécies trogloditas, que fazem ninhos em buracos. As caixas serão colocadas em Janeiro ou 

Fevereiro e será realizada a sua manutenção durante 4 anos. A densidade de caixas é de cerca de 

4 caixas/ha, dependendo do tipo de floresta. 

SIC – 13 zonas, com uma área total de 130,27 ha, distribuindo-se na envolvente de Gouvães e rio Poio, 

propondo-se a colocação de 520 caixas 

Beça - Prevê-se a colocação de 265 caixas em 15 zonas localizadas nas encostas do rio Beça mais ou 

menos desde a foz do rio Gondiães até Canedo, excepto duas zonas situadas próximo de Covas do 

Barroso 

Alto Tâmega – 5 zonas de intervenção entre Veral e Fiães do Tâmega e mais uma próxima de Bragados e 

outra no Minhéu, para colocação de 122 caixas 

Médio Tâmega – 1 zona junto ao pico da Bulgueira, para colocação de 9 caixas 

Comentário: As caixas ninho para passeriformes favorecem um número muito reduzido de espécies e na 

sua grande maioria espécies não ameaçadas. Não é, por isso, uma medida com grande interesse, além 

de que exige um grande esforço de aplicação e manutenção. Assim, considera-se que a mesma deverá 

ser eliminada. 
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20 - Instalação de caixas ninho de aves de rapina nocturnas 

Esta medida pretende favorecer as espécies de aves de rapina nocturnas que nidificam em cavidades das 

árvores. As caixas serão diferentes consoante a espécie a que se destinam sendo também colocadas em 

locais diferentes e em densidades diferentes, consoante a espécie. Questões de territorialidade terão de 

ser acauteladas. As caixas serão colocadas em Janeiro-Fevereiro e será feita a sua manutenção durante 

4 anos. 

SIC – Foram seleccionadas 10 zonas, distribuídas em redor de Gouvães, com um total 101, 64 ha 

propondo-se a colocação de 74 caixas 

Beça – Estão seleccionadas 9 zonas, 8 entre a foz do rio Gondiães e Canedo e mais uma próximo a Covas 

do Barroso, para colocação de 30 caixas 

Alto Tâmega – 2 zonas junto a Veral, mais uma junto a Pensalvos e outra no Minhéu, para colocação de 

17 caixas 

Médio Tâmega – 1 caixa a colocar na zona da Bulgueira 

Comentários: Apenas foram detectadas na zona três espécies de rapinas nocturnas, sendo duas delas 

com hábitos florestais. Nenhuma das espécies está ameaçada. Tal como as medidas anteriores (17 e 19), 

considera-se que não há grandes benefícios na aplicação desta medida e sendo a mesma artificial e não 

sustentável, é preferível insistir em medidas com maiores vantagens ambientais e maior sustentabilidade, 

como sejam a plantação e protecção de florestas autóctones. Assim, considera-se que a medida deverá 

ser eliminada. 

 

21 - Instalação de caixas-ninho de quirópteros 

O objectivo desta medida é aumentar os locais de criação de quirópteros florestais presentes na zona, 

através da colocação de caixas-ninho em povoamentos florestais. As caixas, do tipo 2 câmaras, serão 

colocadas a 3 -4 m do solo, não viradas a sul excepto se tiverem sombra, sendo colocadas 3 caixas 

próximas separadas 50 m, o que dá uma densidade de 5 caixas/ha, que serão mantidas durante 4 anos. 

A colocação das caixas será feita no Outono, assim como a sua manutenção. 

SIC – Estão previstas 447 caixas a colocar em 10 zonas que totalizam 89,5ha, localizadas na zona de 

cabeceira do rio Torno e afluentes, entre o rio Louredo e o Poio, e uma sul deste último. 

Beça e Tâmega – 16 locais para colocação de 362 caixas. 

Comentário: A distribuição e abundância de quirópteros florestais está grandemente condicionada pela 

disponibilidade de locais adequados para criar ou hibernar. A maioria das espécies de quirópteros 

florestais está ameaçada pelo que uma medida deste tipo poderá beneficiar as populações destas 

espécies. No entanto, tendo em conta que a experiência das caixas-abrigo para quirópteros aponta para 

uma ocupação maioritariamente por espécies não ameaçadas (Pipistrellus) e que isso pode condicionar a 

presença de outras espécies, numa 1ª fase, esta medida deverá ser aplicada apenas como medida 

minimizadora, com a colocação de 100 a 200 caixas nas proximidades dos locais das albufeiras, de forma 

a servir de abrigo aos morcegos que fogem da área desmatada/inundada. 

Em vez do modelo proposto, deverá ser utilizado o modelo previsto em Chambers e tal. 2002 [Use of 

Artificial Roosts by Forest-Dwelling Bats in Northern Arizona. Wildlife Society Bulletin, Vol. 30, No. 4, 

(Winter, 2002), pp. 1085-1091], dado terem sido obtidos resultados muito positivos com este modelo. A 

colocação das caixas deve ser feita no ano prévio às desmatações (no caso de Gouvães, é necessário 

confirmar se a 1ª fase da desmatação inclui área florestal), de acordo com as recomendações do ICNB 

em anexo. 
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Assim, em termos de medida de compensação, a implementação desta medida deverá ficar condicionada 

aos resultados da medida de minimização de colocação de caixas-abrigo para quirópteros. Para a área do 

SIC, esta media enquadra-se na orientação de gestão do PSRN “criar caixas abrigo”. 

 

22 - Adequação de refúgios antrópicos para quirópteros 

Esta medida pretende adequar edifícios não utilizados, como refúgio de quirópteros ou a construção de 

pequenos edifícios até 20 m2 para os mesmos fins. 

SIC – Prevê-se a intervenção em 3 edificações na metade norte do SIC, não estando localizados os sítios 

adequados 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – 3 abrigos 

Médio Tâmega – 2 abrigos 

Comentário: Dado que a maioria das espécies de quirópteros que ocupam refúgios antrópicos são 

espécies não ameaçadas, considera-se que esta medida só deverá ser implementada na situação de 

substituição de refúgios antrópicos importantes que serão inundados/destruídos no âmbito do projecto ou 

para salvaguarda de abrigos importantes localizados em estruturas antrópicas. Neste âmbito, esta medida 

relaciona-se com a orientação de gestão do PSRN referida para o SIC “Manter as edificações que possam 

albergar colónias/populações”. O estudo sobre a localização de abrigos de quirópteros ditará a 

necessidade de aplicação desta medida. 

 

23 - Protecção de colónias de quirópteros em cavernas e galerias 

Pretende-se com esta medida, garantir a conservação dos abrigos cavernícolas utilizados pelos morcegos, 

impedindo o acesso de pessoas que poderiam perturbar as colónias. A medida consiste em fechar com 

portões ou vedações adequadas para morcegos, as galerias utilizadas por estes. Poderão ser utilizados 

gradeamentos perimetrais, fechos entrada do tipo ¾ ou o fecho completo da entrada.  

SIC – Está prevista a intervenção até 9 locais na metade norte do SIC, em locais a definir 

Beça e Tâmega – 8 locais 

Comentário: O método de protecção dos abrigos deverá depender da importância do abrigo e das 

características dos mesmos, devendo ser seguidas as recomendações do ICNB em anexo. As 

necessidades de intervenção deverão ser estabelecidas pelo estudo de abrigos de quirópteros que estará 

a ser realizado, devendo ser prevista a necessidade de construir abrigos de substituição, caso se venha a 

verificar a inundação/destruição de abrigos importantes. No caso de galerias mineiras, a intervenção deve 

ser acordada com a Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) e com os proprietários dos terrenos. 

Caso não sejam encontrados abrigos interessante para actuar na área indicada para o SIC, poderá 

alargar-se a área dentro do SIC ou mesmo até 5 km do SIC dada a capacidade de voo dos morcegos. O 

número de abrigos a encerrar na zona do Beça-Tâmega parece corresponder apenas aos túneis de 

Padroselos, o que parece ser insuficiente, devendo estar dependente dos resultados dos estudos de 

abrigos a realizar. De referir que, alguns dos túneis de sondagem de Padroselos se referem à medida de 

minimização 10 e não a medidas de compensação. 

Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto, entende-se que o desenvolvimento 

desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 
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1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

Esta medida enquadra-se na orientação de gestão prevista para o SIC “condicionar o acesso”. 

 

24 - Restauração de locais de desova 

Este medida pretende restaurar locais de desova de peixes, em especial de truta, que se perderam devido 

à acumulação de sedimentos. Os locais de desova consistem em zonas com 50-60 cm de profundidade, 

recobertas com cascalho de média dimensão, que se estendem por uma área de 50 a 100 m. A 

intervenção consistirá em remexer o cascalho de modo a que o sedimento fique suspenso na água e seja 

transportado pela corrente, deixando esta área com cascalho limpo. 

SIC – Prevê-se a sua implementação em 13 zonas da bacia do rio Louredo e seus afluentes 

Beça - Prevê-se a intervenção em 18 zonas da bacia do rio Beça 

Alto Tâmega – prevê-se 2 locais no rio Terva 

Médio Tâmega – prevê-se um local no rio Ouro 

Comentário: Parece ser uma medida adequada mas desconhece-se qual a sua aplicabilidade concreta. 

Não se percebe porque é que a medida se restringe apenas à Truta e se estas acções não poderão 

beneficiar outras espécies. Devido à construção da barragem de Gouvães apenas em 2015, os pontos 

situados a jusante desta apenas deveriam ser intervencionados posteriormente, ou caso o tenham sido 

antes, repetidos após a construção desta. A qualidade da água a descarregar por Gouvães poderá 

comprometer a presença da Truta a jusante desta barragem e por consequência, a viabilidade desta 

medida. 

Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto entende-se que o desenvolvimento 

desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 
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Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

25 - Repovoação com truta de rio (Salmo trutta fario) 

Esta medida pretende reforçar as populações de truta através da libertação de trutas de 3 idades 

diferentes. As trutas a utilizar corresponderão à variedade genética que ocupa os rios presentes na área 

de intervenção, usando-se as explorações piscícolas certificadas para a sua aquisição. Em cada local de 

libertação serão soltas 3.500 exemplares. 5% dos exemplares serão marcados com um microchip de 

modo a que seja possível a sua identificação mais tarde. A libertação será feita em Julho e Agosto. 

SIC – Foram seleccionadas 10 zonas de libertação correspondentes ao rio Louredo e seus afluentes e ao 

rio Ôlo 

Beça – 9 locais de libertação distribuídos pelo Beça, Covas e Gondiães 

Alto Tâmega – 2 locais previstos no rio Terva 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: A introdução de animais, seja para reforço de populações ou para reintrodução, a partir de 

animais criados em cativeiro, necessita de uma preparação muito elevada para ter resultados adequados. 

Os repovoamentos de truta para reforço de populações existentes, têm resultado num fracasso muito 

grande, porque, em muitos casos continuam a ser afectadas pelos mesmos factores de ameaça que 

limitam as populações já existentes, e por outro há segregação das populações existentes e introduzidas 

que faz com que as últimas, por problemas de competição e aclimatação, desapareçam ao fim de pouco 

tempo. Assim, para o reforço das populações de truta, o mais importante a fazer é identificar os factores 

limitantes da população e retirá-los ou condicioná-los, de tal forma que as populações possam crescer de 

forma natural. O rio Beça e o rio Louredo não parecem ter problemas com as populações de truta e no 

caso do rio Terva, a limitação das populações dever-se-á a problemas da qualidade da água e de 

conectividade fluvial. A libertação de trutas infectadas com gloquídeos de Margaritifera margaritifera, para 

fomentar uma colonização desta espécie, apenas deverá ser realizada recorrendo a trutas capturadas no 

próprio rio. Assim, considera-se que a medida deverá ser eliminada. 

 

26 - Repovoação com perdiz vermelha (Alectoris rufa) 

O objectivo é reforçar as populações locais desta espécie através da libertação de exemplares 

provenientes de explorações acreditadas. A densidade de solta seria de 0,1 a 0,2 perdizes/ha, sendo 

soltas 50 perdizes de cada vez. Em cada local de solta serão construídos refúgios. As libertações serão 

feitas com ou sem gaiolas de aclimatação, realizadas em diferentes épocas do ano, conforme a idade dos 

animais. 

SIC – Foram seleccionadas 13 zonas, na zona do Pico Minhéu, zonas planálticas envolventes e Gouvães e 

ao rio Poio, prevendo-se a libertação de 650 exemplares 
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Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – 3 locais previstos, em Monteiros, Pensalvos e Minhéu, prevendo-se a libertação de 150 

exemplares 

Médio Tâmega – 2 locais na zona da Bulgueira, prevendo-se a libertação de 100 exemplares 

Comentário: A taxa de insucesso da medida é muito elevada, desaparecendo as perdizes introduzidas 

em pouco tempo, mortas por predadores ou por fome/debilidade, dado não estarem habituadas ao meio 

selvagem e a o meio de libertação em particular, não contribuindo para o reforço das populações. Acresce 

a esta medida o risco de introdução de epizootias e de deteorização genética das populações existentes. 

As medidas mais adequadas para beneficiar as populações de perdizes consistem na melhoria das 

condições de habitat e na retirada de factores limitantes, em particular antrópicos, pelo que se considera 

que esta medida deverá ser eliminada. 

 

27 - Controlo de espécies vegetais invasoras 

Este medida pretende controlar e, se possível, eliminar, espécies alóctones invasoras como sejam as 

Acácias. Os métodos de execução incluem métodos manuais, como o corte e desenraizamento de 

plantas, e químicos, podendo ser usados em conjunto. A medida refere a necessidade da continuidade 

destas acções mas não a concretiza. 

SIC – Não previsto 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Estão previstas 19 zonas de intervenção entre Veral e Fiães do Tâmega, com uma 

superfície total de 3,35 ha 

Médio Tâmega – 7 zonas na cauda da albufeira de Daivões, correspondentes a 3,37 ha 

Comentário: As espécies invasoras exóticas causam muitos prejuízos à biodiversidade e deveriam ser 

combatidas de acordo com um plano estratégico nacional que potenciasse a remoção ou controlo das 

invasoras de uma forma integrada, garantido o máximo sucesso da sua aplicação. Não existindo esse 

plano, a execução de acções avulsas de controlo de invasoras só se justifica em situações de prejuízo 

efectivo para uma determinada área e com garantias de sucesso. No presente caso, nenhuma destas 

situações está justificada ou garantida até porque não é referida a duração da medida, necessitando 

estes casos de intervenções repetidas por vários anos. Desconhece-se se as medidas de controlo 

previstas no estudo da situação de referência das massas de água já estarão aqui incluídas. Assim, 

solicita-se que esta medida seja justificada para os locais a intervir tendo em conta as vantagens 

ambientais a atingir, o esforço necessário, a presença da(s) espécies invasoras na zona e as 

possibilidades de erradicação ou de re-colonização da(s) mesma(s). Deve ser igualmente ponderada a 

possibilidade de eliminação da medida e a sua conversão noutra, face às possibilidades de sucesso de 

ambas. Caso se venha a concluir pela execução desta medida, deverá ser apresentado um projecto de 

execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 
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Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

28 - Conservação da flora ameaçada: translocação de populações de espécies singulares 

Este Plano apresenta apenas uma medida que prevê a translocação de espécies da flora RELAPE dos 

locais inundados, para locais adequados fora das áreas inundáveis. As áreas de recolha das plantas 

correspondem às áreas inundáveis das albufeiras e as áreas de translocação não estão ainda definidas e 

dependem das espécies detectadas.  

SIC – a área de recolha corresponde à albufeira de Gouvães 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – a área de recolha corresponde à albufeira do Alto Tâmega 

Médio Tâmega - a área de recolha corresponde à albufeira de Daivões 

Comentário: Esta é uma medida de minimização e não de compensação, pelo que deverá ser 

enquadrada nesse âmbito. Poderá se enquadrada como uma medida de compensação se incluir a 

recuperação ou a beneficiação de locais para recepção dos espécimes translocados e não o simples 

reforço populacional de locais já existentes. Nesse caso, deverá ser apresentado um projecto de execução 

que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória.  

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

Deve ser ponderada a eficácia da medida em comparação com outras técnicas como sejam a colheita de 

frutos e sementes, ou outras partes das plantas que possam ter maiores garantias de sucesso. Algumas 

das espécies-alvo são espécies que, embora sendo endémicas ou protegidas no âmbito da Directiva 

(Ruscus aculeatus, Cytisus multiflorus, Salix salviifolia, Halimium lasianthum subsp.alyssoides), 
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apresentam uma ampla distribuição em Portugal e elevada abundância, pelo que a necessidade da sua 

translocação deverá ser ponderada. 

 

29 - Conservação da fauna ameaçada: translocação de populações de Maculinea alcon 

Esta medida prevê a translocação da população de Gouvães desta espécie, para 3 prados diferentes, cada 

um com uma superfície equivalente ao prado destruído. A captura e transferência de exemplares irá 

ocorrer durante vários anos antes do enchimento da albufeira, de modo a aumentar a probabilidade de 

sucesso da operação. A captura de indivíduos adultos será feita em Julho e Agosto. São mencionados os 

prados húmidos previstos na medida 45, a serem criados num mínimo um ano antes da transferência, e 

refere como possível local de translocação, a zona de Lamas de Ôlo onde se situa a população mais 

importante desta espécie. 

SIC – recolha de indivíduos na albufeira de Gouvães 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Não previsto 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: trata-se de uma medida minimizadora, não correspondendo a uma medida compensatória 

Até à criação com sucesso dos prados, as borboletas capturadas poderão ser libertadas noutros locais 

onde já exista a espécie, como reforço da população, dado que são conhecidas várias populações na área 

do SIC. Recomenda-se o contacto com entidades com experiência e conhecimento da espécie e que 

estejam a desenvolver projectos na zona, de forma a acertar medidas que sejam complementares à 

conservação da espécie e que possam promover o sucesso das medidas direccionadas para esta espécie. 

 

30 - Translocação das populações de náiades 

Esta medida pretende translocar as populações de náidades (Margaritifera margaritifera, Unio delphinus e 

Anodonta anatina) dos troços de rios afectados pelas albufeiras, para outros troços não afectados. Os 

animais encontrados vivos serão recolhidos e colocados em bandejas até ao momento de serem 

libertadas. Serão realizados ensaios de infestação de peixes com gloquídeos, primeiro com Anodonta em 

ciprinídeos e posteriormente com Margaritifera em truta, caso a primeira situação tenha sucesso. Nos 

meses de Junho a Agosto, as fêmeas de Margaritifera de exemplares a translocar serão colocados em 

tanques juntamente com trutas de primeiro ano. Não se sabe ainda se este procedimento será realizado 

numa estrutura própria ou num tanque isolado numa aquacultura. Os ciprinídeos serão capturados no rio 

Tâmega, mas nada é referido em relação às trutas. 

SIC – Não previsto 

Beça – possível local de recepção 

Alto Tâmega – local de recolha na albufeira e no Terva, e local de recepção no Terva e a montante da 

albufeira do Alto Tâmega 

Médio Tâmega – local de recolha na albufeira e a jusante desta 

Comentário: Trata-se de uma medida minimizadora, não correspondendo a uma medida compensatória. 

A medida precisa ainda de ser ajustada faltando os dados do trabalho que será realizado este Verão e 

que constava de Elementos a apresentar em RECAPE (alínea b) do nº 1 do sub-capítulo IV) Sistemas 

Ecológicos do capítulo Elementos a apresentar no RECAPE). Presume-se que as trutas para introdução 
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sejam provenientes de piscicultura, de acordo com a medida 25. Os comentários a essa medida mantêm-

se pelo que deve ser analisada a possibilidade de realizar as infestações com trutas capturadas no próprio 

rio. 

 

31 - Conservação de fauna ameaçada: limitações tróficas para o toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus) 

e proposta de actuações de melhoramento  

O objectivo desta medida consiste em avaliar a disponibilidade trófica para a toupeira-de-água, através 

da análise dos seus excrementos e da disponibilidade de presas. 

SIC – Prevê-se aplicar esta medida na bacia do rio Louredo e afluentes, e na bacia do rio Cabril. 

Beça – toda a bacia 

Alto Tâmega – todos os cursos de água 

Médio Tâmega – todos os cursos de água 

Comentário: Esta medida não corresponde a uma medida de compensação, podendo ser enquadrada 

dentro dos Planos de monitorização. Já existem Planos de Monitorização para os invertebrados aquáticos 

no âmbito da qualidade da água, pelo que não serão necessários estudos específicos para estes. Dado 

que a toupeira apenas se deverá manter em locais pouco alterados, não é expectável que venham 

ocorrer alterações da dieta decorrentes das barragens, pelo que se não se considera um estudo 

importante e deverá ser eliminado. 

 

32 - Conservação de fauna ameaçada: soluções ao efeito barreira e fragmentação das populações de 

toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus)  

O objectivo desta medida consiste em avaliar o grau de ligação entre as subpopulações existentes e a 

capacidade de transposição de barreiras. Para isso, serão inventariadas as barreiras existentes e 

capturados e marcados indivíduos a montante e a jusante das barreiras, de forma a saber se a 

conseguirão transpor. Os locais de captura serão estabelecidos nos locais onde se confirme a presença da 

Toupeira-de-água, através da análise genética de dejectos, sendo os indivíduos marcados internamente 

com microchips. 

SIC – Os locais previstos situam-se na bacia do rio Louredo, dois a jusante e um a montante da barragem 

de Gouvães 

Beça – 2 locais 

Alto Tâmega – 3 locais: Terva, Vidago e montante Alto Tâmega 

Médio Tâmega – 2 locais: Tâmega e rio Ouro 

Comentário: Esta medida não corresponde a uma medida de compensação. Embora o estudo em si seja 

interessante do ponto de vista científico, não tem qualquer ligação com o presente projecto, uma vez que 

não se prevê que a espécie tenha capacidade de transpor as barragens. O inventário e intervenção em 

barreiras existentes nos rios está já prevista noutra medida e a intervenção sobre os mesmos deverá 

ocorrer de forma a restaurar a conectividade dos rios, incluindo para a toupeira-de-água. O estudo com 

marcação de toupeiras poderá ser interessante e aplicável a este projecto se avaliar as alterações de 

densidade que poderão existir em afluentes isolados com presença da espécie, devendo ser enquadrado 

dentro do Plano de Monitorização da espécie. 
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33 - Conservação de fauna ameaçada: identificação de conectores entre populações de toupeira-de-água 

(Galemys pyrenaicus) e propostas de actuação 

O objectivo desta medida é avaliar o grau de ligação das sub-populações locais, através do conhecimento 

do uso e do espaço pela toupeira-de-água, antes e depois da construção das barragens, nos quais serão 

colocados transmissores internos ou externos (situação a avaliar) que permitem o seguimento dos 

animais durante 4-6 meses ou 127 dias, respectivamente. Haverá um primeiro período de estudo prévio 

às obras e um segundo posterior às obras. Em cada um dos períodos haveria um seguimento em dois 

anos diferentes e nas duas temporadas (Outono e inverno). 

SIC – Prevê-se a captura de indivíduos em 3 locais da bacia do rio Louredo, 2 a jusante e 1 a montante 

de Gouvães 

Beça – 2 locais 

Alto Tâmega – 2 locais: Terva e montante Alto Tâmega 

Médio Tâmega – rio Ouro 

Comentário: esta medida não corresponde a uma medida de compensação. O interesse na sua 

realização e a sua relação com o projecto residem na necessidade de conhecer a possível utilização que a 

toupeira faz das albufeiras criadas. Desse modo, a captura, marcação e seguimento por telemetria de 

indivíduos localizados em zonas de afluentes próximos das albufeiras, poderá fornecer dados sobre essa 

problemática, devendo este estudo ser enquadrado no Plano de Monitorização da espécie. 

 

34 - Conservação de fauna ameaçada: limitações ao uso do espaço do lobo (Canis lupus) e melhoramento 

dos corredores de comunicação no SIC Alvão/Marão 

O objectivo consiste em estudar o efeito barreira aos movimentos dispersivos desta espécie, antes e 

depois da construção das barragens, através do conhecimento do uso do território de indivíduos 

marcados com emissores GSM. Os animais serão capturados com armadilhas de laço nas zonas das 

alcateias existentes na proximidade das obras. Os emissores são do tipo coleira e tem a duração de 

2 anos. 

SIC – alcateias de Minhéu, Sombra, Falperra, Alvão e Vaqueiro 

Beça e Tâmega - todas as alcateias da área 

Comentário. Esta medida não corresponde a uma medida de compensação mas apenas a uma 

monitorização. Embora o estudo possa ter interesse em si, dado a existência de alternativas para 

obtenção de dados semelhantes e mais generalistas (armadilhagem fotográfica, dejectos, …) e os riscos 

que a captura e anestesia representam, não deve ser utilizado, excepto na situação em que se detecte a 

presença de lobos a menos de 3 km do rio Tâmega, podendo a sua captura contribuir para a descoberta 

de locais de atravessamento do rio. Noutras zonas, o estudo é dispensável. Deve ser enquadrado no 

respectivo Plano de Monitorização. 

 

35 - Conservação de fauna ameaçada: Limitações tróficas para o lobo (Canis lupus)  

O objectivo é avaliar a disponibilidade trófica para o lobo e a existência de limitações alimentares. Será 

feita a análise do conteúdo de dejectos de lobo e a densidade de presas naturais (javali e corço 

existentes). Os locais de trabalho correspondem à região das alcateias da margem direita do Tâmega 

mais próximas a este (Nariz do mundo e Barroso) e as alcateias da margem esquerda (Alvão, Sombra e 

Falperra). 
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SIC – alcateias de Minhéu, Sombra, Falperra, Alvão e Vaqueiro 

Beça e Tâmega – toda a área 

Comentário. Este estudo não corresponde a uma medida de compensação e não se considera que o 

mesmo tenha interesse nem relação com o projecto, pelo que deverá ser eliminado. Como medidas de 

compensação do lobo poderão ser equacionadas ou reforçadas medidas de criação, recuperação e 

salvaguarda de habitats e de minimização dos conflitos com os criadores de gado através do fomento de 

medidas de protecção dos rebanhos. 

 

36 - Conservação da fauna ameaçada: soluções ao efeito barreira e fragmentação das populações de 

lontra (Lutra lutra) 

O objectivo desta medida é avaliar o grau de ligação das sub-populações locais, através do conhecimento 

do uso e do espaço pela lontra, antes e depois da construção das barragens. Prevê-se a captura de 

indivíduos aos quais serão colocados transmissores internos que permitem o seguimento dos animais 

durante 2 anos. Além do emissor, todos os indivíduos serão marcados com microchip. Haverá um 

primeiro período de estudo prévio às obras e um segundo posterior às obras. 

SIC – 3 locais da bacia do rio Louredo, 2 a jusante e 1 a montante de Gouvães 

Beça – 2 locais 

Alto Tâmega – 3 locais: Terva, Vidago e montante da albufeira 

Médio Tâmega -2 locais: Tâmega e rio Ouro. 

Comentário: esta medida não corresponde a uma medida de compensação. Existe algum interesse na 

sua realização com o objectivo de perceber qual a utilização que indivíduos fazem das albufeiras e qual a 

sua capacidade de ultrapassar as barragens, devendo ser enquadrado no respectivo Plano de 

Monitorização. Os locais de captura devem situar-se na proximidade das barragens. 

 

37 - Conservação de fauna ameaçada: limitações tróficas para a lontra (Lutra lutra) e proposta de 

actuações de melhoramento 

O objectivo desta medida é avaliar a existência de limitações alimentares à distribuição da espécie. Para 

isso será realizado um estudo da sua dieta através da análise dos dejectos, assim como a análise das 

presas existentes. 

SIC – Prevê-se aplicar esta medida na bacia do rio Louredo e afluentes, e na bacia do rio Cabril. 

Beça – toda a bacia 

Alto Tâmega – todos os cursos de água 

Médio Tâmega – todos os cursos de água 

Comentário: Esta medida não corresponde a uma medida de compensação. Tendo em conta que 

existem PM para os vários grupos de animais, nomeadamente para as presas da lontra, não serão 

necessários estudos específicos para estes. Por outro lado, o conhecimento da dieta da lontra, poderá 

apenas confirmar as alterações que se irão verificar com o enchimento das albufeiras ou ajudar a 

confirmar a presença na zona de determinadas presas, sendo os dados redundantes com os dados 

resultantes desses estudos (PM Ictiofauna). Não se considera um estudo importante pelo que o mesmo 

deve ser eliminado. 
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38 - Conservação de habitats aquáticos: identificação de áreas de especial interesse mediante 

bioindicadores (Macromia splendens) 

Esta medida pretende avaliar a conservação dos habitats aquáticos e florestais através do seguimento de 

indivíduos da espécie Macromia splendens marcados com emissores UHF, antes e depois da construção 

das barragens. Será realizada a monitorização no período prévio de enchimento das barragens e no 

período posterior, e em cada período haverá marcação e seguimento em dois anos distintos. Os locais de 

captura estão distribuídos pelas diferentes zonas. 

SIC – 1 local na foz do rio Louredo 

Beça – 1 local no baixo Beça 

Alto Tâmega – 1 local na zona média (Fiães do Tâmega) 

Médio Tâmega – 1 local na zona média (Fragalinha) 

Comentário: Tal como refere o documento, trata-se de uma monitorização e não de uma compensação. 

É um estudo interessante e inovador mas deve ser enquadrado nos Planos de Monitorização. O ideal seria 

perceber o que acontece com as libelinhas afectadas pelas barragens, o que dependerá da longevidade 

dos indivíduos, da duração dos emissores e da manutenção dos marcadores. Poderá ser englobado numa 

medida de compensação que preveja acções de conservação, incluindo a aquisição/aluguer de parcelas 

importantes frequentadas por esta espécie que não consta de nenhum destes programas. 

39 - Conservação da fauna ameaçada: correcção de afectações ao habitat utilizado pelos tartaranhões 

(Circus spp.) 

Este Plano, substanciado apenas numa medida, pretende avaliar as perturbações antrópicas que sofrem 

as populações de tartaranhões, através do seguimento de animais marcados com emissores com 

recepção de satélite. Haverá um primeiro período de estudo prévio às obras e um segundo posterior às 

obras, sendo em cada um marcados dois indivíduos de cada espécie. 

SIC – Os indivíduos serão capturados na metade norte do SIC Alvão-Marão. 

Beça - Não previsto 

Tâmega – toda a serra do Alvão 

Comentário: Esta medida não corresponde a uma medida de compensação. Embora o estudo em si seja 

interessante, não tem qualquer ligação com o presente projecto. Não se prevê afectações significativas 

das populações de Tartaranhões existentes na região decorrentes das obras. A enquadrar-se um estudo 

deste tipo, deve ser incluído nos Planos de Monitorização. Não se considera este estudo importante. 

 

40 - Melhoria dos ecossistemas aquáticos: criação de charcas 

Pretende-se construir charcas para promover locais de reprodução, desenvolvimento e alimentação de 

anfíbios, répteis e invertebrados aquáticos. Estão previstas 3 tipos de charcas: pequeno tamanho 

(5x15m), tamanho médio (10x30m) e complexo de charcas (1 de tamanho médio e 3 ou 4 mais 

pequenas em redor). O perfil de profundidade e o seu perímetro não devem ser simétricos nem rectos de 

modo a criar maior diversidade e heterogeneidade de habitats. A profundidade deverá ser entre 70 cm e 

1 m, com margens pouco pronunciadas. Poderá ser necessário impermeabilizar o terreno. Poderão ser 

realizadas plantações de plantas emergentes ou aquáticas. 

SIC – 13 lagoas em cabeceiras de linhas de água da bacia do rio Louredo. 
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Beça - Criação de 5 zonas com charcas em vários locais das encostas do rio Beça 

Alto Tâmega – Não previsto 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: O principal problema das charcas é manter água durante o período de verão, situação que 

só é conseguida com um solo impermeável natural ou artificialmente e/ou pela existência de nascentes 

de água. Pela descrição da medida não é possível verificar se isso foi acautelado. A utilização das charcas 

para abeberamento de gado pode inviabilizar o sucesso da medida pelo que a sua vedação total ou 

parcialmente deve ser acautelada. Esta medida relaciona-se com a orientação de gestão do PSRN para o 

SIC “regular uso de açudes e charcas”. Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar 

disto, entende-se que o desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de 

execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

41 - Melhoramento dos ecossistemas aquáticos: adequação de zonas de águas lentas 

Esta medida prevê a restauração de zonas de remanso (águas lentas) existentes nos cursos de água. 

Prevê-se a remoção de exóticas invasoras vegetais, a restauração de margens, a restauração da floresta 

ripícola, a criação de zonas de refúgio com troncos e a retirada de lixos, resíduos e entulho. 

SIC – Propõe-se a intervenção em dois pontos do rio Louredo, um deles dentro do SIC 

Beça - Foram seleccionadas 3 zonas, uma na foz do rio Covas, outra a jusante de Canedo e outra 

intermédia entre estas duas 

Alto Tâmega – Não previsto 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: Considera-se adequado o conceito da medida proposta mas existem muitas dúvidas quanto 

ao sucesso e sustentabilidade da mesma. O desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação 

de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 
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2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

42 - Melhoria dos ecossistemas aquáticos: restauração de charcas naturais 

Esta medida consiste na limpeza, restauração e adequação de charcas existentes, para servirem para a 

fauna. A medida consiste em 4 acções: melhorar as margens através do seu reperfilamento, retirar lixos e 

entulhos, eliminar espécies invasoras e plantar plantas autóctones. 

SIC – São identificadas 5 lagoas, 3 próximas ao Minhéu e 2 mais próximas de Gouvães 

Beça - Pretende-se restaurar charcas já existentes, sendo propostas 5, 2 na zona de Gondiães e as 

restantes a montante da foz do rio Covas 

Alto Tâmega – Estão previstas 3 charcas na zona de Fiães do Tâmega e uma em Adagoi 

Médio Tâmega – 4 zonas próximas a Melhe 

Comentário: A intervenção em charcas já existentes, mesmo com objectivos de conservação, deverá 

acautelar possíveis impactes ambientais decorrentes da intervenção, nomeadamente sobre populações de 

anfíbios e répteis e a possível necessidade de medidas de compensação desses impactes. Também deve 

ser acautelada a sua vedação, total ou parcialmente, de modo a diminuir o impacte que o gado pode 

provocar nestas. Esta medida relaciona-se com as orientações de gestão do PSRN para o SIC “recuperar 

zonas húmidas” e “regular uso de açudes e charcas”. Considera-se adequado o conceito da medida 

proposta. Apesar disto, entende-se que o desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação 

de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória.  

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a integração das medidas 

com outras já previstas para a mesma zona, como sejam as decorrentes da implementação do 
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Aproveitamento Hidroeléctrico do Fridão, A7, A24, Parques Eólicos ou outros, de forma a que as mesmas 

sejam complementares. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

43 - Criação de microhabitats para herpetofauna 

A disposição estratégica de pedras e de ramagens e construção de micro-charcas permite criar habitats 

adequados para a reprodução, desenvolvimento e alimentação de anfíbios e répteis. A medida consiste na 

criação de um complexo de microhabitats formado por uma charca pequena (6x4 m com 70 cm de 

profundidade), de um refúgio de pedras (acumulação com 1,5 m de diâmetro e 80 cm altura) e uma 

refúgio de ramagens (acumulação com 2 m de diâmetro e 1 m altura). 

SIC – Foram definido 7 locais de microhabitats em redor de Gouvães e na zona do Minhéu 

Beça - Intervenção em 5 zonas distribuídas pelas encostas do rio Beça 

Alto Tâmega – 1 zona junto a Fiães do Tâmega e 2 em Adagoi 

Médio Tâmega – 1 zona junto a Melhe 

Comentário: A questão da vedação das charcas de modo a evitar a sua destruição pelo gado mantém-

se nesta medida, tal como foi referido para as medidas 40 e 42. Considera-se adequado o conceito da 

medida proposta. Apesar disto, entende-se que o desenvolvimento desta medida carece ainda da 

apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH.  

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

44 - Criação de microhabitats para invertebrados florestais ameaçados 

Pretende-se criar microhabitats de madeira morta adequados para os coleópteros florestais Lucanus 

cervus e Cerambyx cerdo. Serão executados dois tipos de pirâmides com madeira morta de carvalho ou 

sobreiro. Um tipo de pirâmide consiste na colocação de vários troncos de vários tamanhos (entre 70 e 

180 cm) semi-enterrados na posição vertical ocupando uma área de 3 m de diâmetro. O outro tipo 

consiste no mesmo tipo de pirâmide mas protegido exteriormente por pedras de modo a proteger a 

estrutura de ataques de javali. Apenas nas zonas com densidade elevada de javalis serão colocadas 
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pirâmides do segundo tipo. Nos locais de acesso mais difícil ou quando os proprietários não queiram 

pirâmides tão volumosas, pode-se optar por caixas de reprodução que consistem na colocação de vários 

postes semi-enterrados em posição vertical, ocupando um faixa de 1 m por 20 cm e 80 cm de 

profundidade. 

SIC – Foram seleccionadas 9 zonas de intervenção, todas em redor de Gouvães, para instalar 27 

estruturas 

Beça - Criação de 6 estruturas piramidais para invertebrados em 2 zonas, entre a foz do Covas e Canedo 

Alto Tâmega – 2 zonas de intervenção, na margem esquerda do Tâmega, entre Monteiros e Adagoi, para 

instalação de 6 estruturas 

Médio Tâmega – 2 zonas na cauda da albufeira de Daivões e 1 próxima a Reborica 

Comentário: Considera-se adequado o conceito da medida proposta. Apesar disto, entende-se que o 

desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória.  

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

45 - Criação de habitats para insectos protegidos 

Esta medida é especificamente desenhada para a Maculinea alcon e consiste na criação e adequação de 

prados húmidos como habitat de reprodução e alimentação desta espécie, embora outras espécies de 

borboleta ou de libélulas possam também ser beneficiadas A manutenção do prado húmido pode requerer 

uma carga pecuária baixa ou a sua ceifa pelo que o acordo com os proprietários é essencial. As 

intervenções dirigidas para potenciar as populações de Maculinea alcon são de natureza muito 

heterogénea, e tendo em conta cada local concreto, pode ser necessária a realização de uma ou várias 

das seguintes intervenções. 

Inicialmente será realizada uma adequação hidrológico-florestal do prado atribuído, consistindo em ceifas, 

eliminação do excesso de arbustos, modificação hídrica, etc. Além disso, deverá ser realizado um 

incremento das populações de Genciana mediante sementeira, embora seja preferível que a zona sobre a 

qual se actue já tenha uma população abundante desta planta. Na mesma linha deverá ser realizado um 

incremento das populações de formigas do género Myrmica no prado, mesmo mediante a transferência 

de formigueiros. Contudo, também é preferível que a zona sobre a qual se actue já tenha populações 

abundantes de Myrmica. Finalmente, e em complemento, será realizada uma plantação arbustiva de 
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sarças em pelo menos duas das margens do prado (diferentes às da linha de água), com o objecto de 

favorecer as populações de Euphydryas aurinia. Previamente à realização desta medida, é necessário 

conhecer o número de populações existentes de M. alcon, cujo estudo já está previsto. 

SIC – Foram seleccionadas 7 zonas de intervenção, em redor de Gouvães, rio Louredo e rio Poio, com 11 

ha, onde serão criados 11 prados 

Beça - Não previsto 

Alto Tâmega – Não previsto 

Médio Tâmega - Não previsto 

Comentário: Tendo em conta a experiência, o trabalho que já foi desenvolvido e que continua a ser 

desenvolvido, considera-se muito importante que esta medida seja articulada com as entidades com 

experiência e conhecimento da espécie e que estejam a desenvolver projectos na zona, pelos avanços 

que isso representaria no conhecimento da problemática da espécie nesta área e pela integração das 

várias intervenções, com vista à salvaguarda da espécie. A criação de prados húmidos com as 

características adequadas para a M. alcon e para espécies associadas de que ela depende (Genciana e 

Myrmica) é um processo complexo e porventura moroso e não tendo sucesso garantido. Complementar a 

esta medida ou mesmo em sua substituição, poderia recuperar-se e melhorar os habitats de populações 

residuais desta espécie conhecidas que poderiam funcionar como locais primordiais de recepção de 

animais translocados de Gouvães. De acordo com dados da Associação Tagis, são conhecidas outras 

8 populações no SIC, para além de Gouvães. A manutenção dos prados é outro aspecto importante dado 

que é imprescindível a monda dos mesmos, seja por pastoreio ou por corte. Esta medida relaciona-se 

com a orientação de gestão do PSRN “promover a manutenção de prados húmidos”. 

O desenvolvimento desta medida carece ainda da apresentação de um projecto de execução que inclua: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória.  

Extensão de área de intervenção: entende-se que não está justificado a selecção de locais e áreas a 

intervir. Pretende-se, por isto, que seja apresentada um justificação das opções apresentadas no que se 

refere aos locais e à área proposta. 

Não são referidas as diligências feitas pelo promotor no sentido de assegurar a 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. Esta articulação é determinada pela DIA (alínea vii, do número 4 do sub-capítulo 

4, sistemas ecológicos, referente aos elementos a apresentar no RECAPE). 

 

Comentário Geral aos Programas de Compensação 

De forma a sintetizar o parecer do ICNB sobre as medidas de compensação propostas nos Programas de 

Compensação do SIC Alvão-Marão e Bacia do Tâmega, e sem prejuízo dos comentários expressos para 

cada uma das medidas, apresenta-se no Quadro 5 a relação entre as medidas propostas, quantidades e 

áreas de aplicação e o parecer do ICNB sobre cada uma. 
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Quadro 5 – Quantidades e locais de aplicação das medidas dos Programas de Compensação do SIC 

Alvão-Marão e Bacia do Tâmega e parecer do ICNB sobre cada uma. 

(* - a aplicar nesta área; √ - conceito adequado; ? – dúvidas da medida ou na sua aplicação; X – medida 

não adequada ou não integrada em compensatórias; PE – projecto de execução; PM – Plano de 

Monitorização; MM – Medida de Minimização). 

Cód Medida de Compensação 

SIC Beça Alto Tâmega Médio Tâmega 
Parecer 

ICNB Nº 
locais 

Quant. 
Nº 

locais 
Quant. 

Nº 
locais 

Quant. 
Nº 

locais 
Quant. 

1 
Melhoria da biodiversidade em 

massas florestais de regeneração de 
pinheiro 

2 18,01 ha 
  

6 18,72 ha 6 76,38 ha √ PE 

2 
Melhoria da capacidade de 

acolhimento para a fauna em zonas 
de matagal 

6 22,13 ha 
  

11 18,97 ha 2 5,26 ha √ PE 

3 
Melhoria da disponibilidade trófica em 

zonas de matagal 
10 1,99 ha 

  
5 1,37 ha 2 0,34 ha √ PE 

4 
Melhoria da disponibilidade trófica em 

zonas florestais 
12 6 ha 6 3 ha 8 4 ha 4 2 ha √ PE 

5 
Melhoria da conectividade linear em 

zonas agro-florestais 
5 3.064 m2 

      
? 

6 
Conservação de povoamentos 
florestais maduros de espécies 

autóctones 
    

11 35,20 ha 4 52,21ha √ PE 

7 Recuperação de florestas autóctones 
  

22 24,25 ha 9 61,78 ha 5 49,95 ha √ PE 

8 
Melhoria da conectividade transversal 

entre florestas de ribeira e outras 
formações florestais 

6 51,22 ha 
    

3 12,88 ha √ PE 

9 Criação de corredores ecológicos 19 168,76 ha 
    

2 19,50 ha √ PE 

10 
Recuperação das florestas de ribeira 

e melhoria da conectividade 
longitudinal dos cursos fluviais 

8 25,65 ha 1 8,5 ha 1 3,72 ha 1 5,25 ha √ PE 

11 
Estabilização de taludes ribeirinhos 
mediante técnicas de bioengenharia 

1 0,52 km 
  

1 0,5 km 
  

√ PE 

12 
Melhoria da conectividade 

longitudinal dos cursos fluviais: 
proposta de actuações 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* √ PE 

13 

Melhoria da conectividade 
longitudinal dos cursos fluviais: 

adequação e eliminação de 
obstáculos 

 
3 

 
2 

    
√ PE 

14 

Melhoria da conectividade 
longitudinal dos cursos fluviais: 
construção de dispositivos de 

transposição para espécies aquáticas 
 

4 
 

3 
    

√ PE 

15 
Criação de um viveiro de espécies 

autóctones 
* ? 

16 
Criação de um banco de sementes de 

espécies vegetais de interesse 
* √ ? 

17 
Instalação de plataformas artificiais 
para a nidificação de aves de rapina 

10 40 3 12 2 8 3 12 X 

18 
Manejo florestal dirigido à 

conservação de aves de rapina     
2 40 2 40 X 

19 
Instalação de caixas-ninho para 

passeriformes 
13 520 15 265 7 122 1 9 X 

20 
Instalação de caixas-ninho para aves 

de rapina nocturna 
10 74 9 30 4 17 1 1 X 

21 
Instalação de caixas-ninho de 

quirópteros 
10 447 Nº locais: 16   -   362 caixas X MM 

22 
Adequação de refúgios antrópicos 

para quirópteros  
3 

   
3 

 
2 X ? 

23 
Protecção de colónias de quirópteros 

em cavernas e galerias  
9 8 √ PE 
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Cód Medida de Compensação 

SIC Beça Alto Tâmega Médio Tâmega 
Parecer 

ICNB Nº 
locais 

Quant. 
Nº 

locais 
Quant. 

Nº 
locais 

Quant. 
Nº 

locais 
Quant. 

24 Restauração de locais de desova 
 

13 
 

18 2 2 
 

1 √ PE 

25 
Repovoação com Truta-de-rio (Salmo 

trutta fario)  
10 

 
9 

 
2 

  
X 

26 
Repovoação com Perdiz-vermelha 

(Alectoris rufa) 
13 650 ex. 

  
3 150 ex. 2 100 ex. X 

27 
Controlo de espécies vegetais 

invasoras     
19 3,35 ha 7 3,37 ha ? 

28 
Conservação da flora ameaçada: 
translocação de populações de 

espécies singulares 
 

* 
   

* 
 

* X MM 

29 
Conservação da fauna ameaçada: 

translocação de populações de 
Maculinea alcon 

 
* 

      
X MM 

30 
Conservação da fauna ameaçada: 

translocação de populações de 
náiades 

   
*? 

 
* 

 
* X MM 

31 

Conservação da fauna ameaçada: 
limitações tróficas para a toupeira-de-

água (Galemys pyrenaicus) e 
propostas de actuações de 

melhoramento 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* X 

32 

Conservação da fauna ameaçada: 
soluções ao efeito barreira e 

fragmentação das populações de 
toupeira-de-água (Galemys 

pyrenaicus) 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* X PM 

33 

Conservação da fauna ameaçada: 
identificação de conectores entre 
populações de toupeira-de-água 

(Galemys pyrenaicus) e propostas de 
actuação 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* X PM 

34 

Conservação da fauna ameaçada: 
limitações ao uso do espaço do lobo 
(Canis lupus) e melhoramento dos 
corredores de comunicação no SIC 

Alvão/Marão 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* X PM 

35 
Conservação da fauna ameaçada: 

limitações tróficas para o lobo (Canis 
lupus) 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* X 

36 

Conservação da fauna ameaçada: 
soluções ao efeito barreira e 

fragmentação das populações de 
lontra (Lutra lutra) 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* X PM 

37 

Conservação da fauna ameaçada: 
limitações tróficas para a lontra 

(Lutra lutra) e propostas de 
actuações de melhoramento 

 
* 

 
* 

 
* 

 
* X 

38 

Conservação de habitats aquáticos: 
identificação de áreas de especial 
interesse mediante bioindicadores 

(Macromia splendens) 
   

* 
 

* 
 

* X PM? 

39 

Conservação da fauna ameaçada: 
correcção de afectações ao habitat 
utilizado pelos tartaranhões (Circus 

spp.) 
 

* 
     

* X 

40 
Melhoramento dos ecossistemas 

aquáticos: criação de charcas  
13 

 
5 

    
√ PE 

41 
Melhoramento do sistemas aquáticos: 

adequação de zonas lentas  
2 

 
3 

    
√ PE 

42 
Melhoria dos ecossistemas aquáticos: 

restauração de charcas naturais  
5 

 
5 

 
4 

 
4 √ PE 

43 
Criação de Micro-habitats para 

herpetofauna  
7 

 
5 

 
3 

 
1 √ PE 

44 Criação de Micro-habitats para 9 27 
 

6 2 6 3 9 √ PE 
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Cód Medida de Compensação 

SIC Beça Alto Tâmega Médio Tâmega 
Parecer 

ICNB Nº 
locais 

Quant. 
Nº 

locais 
Quant. 

Nº 
locais 

Quant. 
Nº 

locais 
Quant. 

invertebrados florestais ameaçados 

45 
Criação de habitats para insectos 

protegidos (Maculinea alcon) 
7 11 ha 

      
√ PE? 

 

Conforme se pode depreender da leitura dos Planos e das medidas, e apesar do detalhe das áreas e da 

exactidão dos números apresentados, os documentos apresentados representam apenas os conceitos e 

as ideias, mais ou menos detalhadas, de medidas a aplicar na região. Esta perspectiva está presente em 

todas as medidas, pelo que os orçamento não são exactos e a Iberdrola não enviou orçamentos mais 

detalhados de que os presentes, quando solicitado durante este processo de análise de RECAPE. Sendo 

assim, dado que o orçamento do Programa de Compensação do SIC Alvão-Marão deverá ser executado 

através do Fundo de Conservação da Natureza e Biodiversidade (FCNB), o ICNB não pode considerar este 

Programa como completo, devendo o mesmo ser alterado e detalhado de acordo com os comentários 

efectuados anteriormente a cada uma das medidas, nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento 

do projecto de execução que deve incluir: 

1) Referência à propriedade do terreno que identifique a(s) forma(s) de aquisição de direitos de uso 

(compra, aluguer contrato de comodato); 

2) Indicação de todas as acções necessárias à manutenção da medida durante o período de vida útil 

dos AH; 

3) Detalhe de orçamento que discrimine: i) horas e preço unitário de mão-de-obra por 

especialidade; ii) mapa de quantidades de materiais e iii) custos de obtenção de direitos de uso 

dos terrenos onde se pretende implantar a medida compensatória. 

O projecto também deverá incluir uma justificação da selecção de locais e áreas a intervir e as diligências 

e conclusões obtidas da integração destes Programas de Compensação com outros que estejam a 

decorrer na mesma área. 

No que se refere às medidas, verifica-se que várias não correspondem a medidas de compensação de 

impactes ambientais, mas antes medidas de minimização ou monitorização. Estudos e translocações de 

populações não compensam os impactes originados nos locais de implementação das barragens e obras 

acessórias, sendo apenas aceitável os estudos que podem contribuir para medidas de minimização, como 

sejam o caso da medida 12 e eventualmente da 44. Assim, as medidas 15 e 16 e 28 a 39 devem ser 

retiradas do Programa de Compensação e integradas no programa de medidas de minimização ou nos 

Planos de Monitorização, de acordo com os comentários realizados para cada uma delas. As medidas 1 a 

11 e 13 e 14, são medidas que se consideram adequadas e deverão ser desenvolvidas em projecto e 

estendidas a mais áreas, dado que não está justificado o porquê do número de áreas/locais de 

intervenção estar restringido a áreas indicadas, pese embora já tenha existido algum esforço de selecção 

das mesmas. Por exemplo, no SIC, verifica-se que a área de intervenção se circunscreve principalmente à 

bacia do rio Louredo e numa noutra medida à do rio Cabril e apenas num caso ao rio Ôlo. Embora seja 

correcto que o foco das medidas seja na bacia do rio Louredo, dado ser o local onde ocorre o impacte 

ambiental, nada impede que as medidas possam ser extensíveis a outras áreas do SIC se isso for 

considerado importante. Também no caso do Beça e do Alto Tâmega, a maior parte das medidas 

circunscreve-se à zona média do Beça e à zona média do Tâmega. No caso de Daivões, a maior parte das 

medidas está localizada na cauda da albufeira, sendo esta a zona menos humanizada da albufeira, pelo 

que se considera correcta a centralização das medidas nesta zona. Tendo em conta o estudo da medida 

12, poderá concluir-se da necessidade de mais intervenções enquadradas nas medidas 13 e 14, pelo que 

os programas de compensação não devem estar fechados e devem manter-se em aberto até ao final da 
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obra, de forma a incluir medidas de compensação que se considere ainda necessárias, seja por resultado 

de um estudo, da descoberta de novas espécies/populações (ex: Cobitis calderoni) ou em substituição ou 

complemento de outras medidas, conforme referido na alínea b) dos pontos 4 e 5 do sub-capítulo IV) 

Sistemas Ecológicos do capítulo Elementos a apresentar no RECAPE. 

As medidas 17 e 19 a 21 implicam a instalação de locais de criação/nidificação artificiais para diversas 

espécies. O carácter compensatório destas medidas não é reconhecido tendo em conta a sustentabilidade 

das medidas e das consequências das mesmas, sendo apenas reconhecido que, no caso dos quirópteros, 

poderá haver vantagens em actuar como medida de minimização. A medida 18 dirigida às rapinas, 

também não apresenta vantagens óbvias e, face ao esforço de realização e falta de sustentabilidade da 

mesma, considera-se que deve ser eliminada. 

No que se refere à medida 22, ela deve aguardar pelos estudos sobre os abrigos de quirópteros. Quanto 

à medida 23, parece estar sub-valorizada tendo em conta que são apontadas à partida intervenções nos 

túneis de Padroselos e que poderão existir ainda mais galerias com necessidade de intervenção, a 

descobrir pelos estudos ainda a decorrer. Aliás, esta medida deveria prever a construção de abrigos de 

substituição cavernícolas, caso se venha a verificar a destruição de abrigos importantes. 

A medida 24 considera-se adequada e poderá ser extensível a mais áreas. A introdução de trutas (25) e 

perdizes (26) não se consideram medidas adequadas pelo que devem ser eliminadas. 

No que toca à medida 27, é necessário que os objectivos da mesma sejam justificados, tendo em conta 

objectivos de conservação, locais de intervenção e viabilidade da execução, porque senão trata-se apenas 

de uma medida avulsa e transitória. 

As medidas 40 a 44 pretendem criar habitats específicos para determinados grupos, o que parece 

adequado, não se percebendo porque não são alargadas a outras áreas e em maior número, 

nomeadamente as charcas. 

No que se refere à medida 45, embora seja interessante do ponto de vista conceptual, considera-se que 

seria mais importante intervir na recuperação do habitat de populações ainda existentes, especialmente 

tendo em conta a necessidade de efectuar a translocação de populações. 

Na generalidade, da análise das medidas, duas grandes questões subsistem: uma em relação à 

propriedade ou uso das parcelas e outra relacionada com a manutenção ou garantida da medida de 

compensação. No primeiro caso, nada é referido nos documentos sobre a existência de acordos para 

compra ou aluguer de parcelas e respectivos orçamentos. É de referir que a maioria dos terrenos é 

propriedade privada (individual ou comunitária) pelo que a execução destas medidas necessita pelo 

menos do consentimento dos proprietários dos terrenos. No que se refere à garantia das medidas, é 

preciso recordar que a concessão das barragens será no mínimo de 65 anos, durante os quais os 

impactes ambientais gerados agora se irão manter. Assim, as medidas de compensação deveriam, na 

medida do possível, garantir a compensação de impactes durante o período de concessão das barragens, 

quer adquirindo terrenos para a conservação da natureza, quer através de acordos de longo prazo com 

os proprietários, quer repetindo as acções previstas periodicamente. É de notar que as albufeiras irão 

ocupar cerca de 1.000 ha de território, em grande parte de habitats naturais onde vivem populações de 

espécies ameaçadas, e mais de 70 km de rios, fragmentando e isolando populações de várias espécies, 

pelo que as medidas de compensação deveriam garantir a manutenção das medidas numa extensão de 

habitats de igual dimensão da afectada, conforme definido nos pontos 2, 4 e 5 das medidas de 

compensação dos sistemas ecológicos referidos na DIA (pág. 24). 

Considera-se que as medidas mais adequadas são aquelas que garantem a sua sustentabilidade e que 

promovam biodiversidade, tais como a criação, regeneração e manutenção de habitats. Tendo isso em 
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conta, nas parcelas onde se verifique regeneração de árvores autóctones, a intervenção deve privilegiar a 

regeneração em vez da plantação. 

Algumas das medidas previstas têm um carácter experimental (ex: 10, 24) pelo que não está assegurado 

o seu sucesso. Os resultados dos Planos de Monitorização deverão indicar a eventual correcção ou acerto 

de medidas, situação que deverá estar prevista no projecto de execução. Os locais de intervenção das 

medidas deverão também ter em conta os elementos de projecto constantes dos processos de AIA 

complementares a este projecto, para que a eficácia das mesmas não seja posta em causa. 

Deve ainda ser elaborado um mapa à escala adequada, com a localização de todas as medidas a 

implementar, com o objectivo de verificação da integração e complementaridade das várias medidas. Este 

mapa deverá ser apresentado em papel e em formato vectorial. Seria também importante a apresentação 

de um quadro-síntese onde estivessem reportados os vários impactes, as medidas compensatórias, os 

objectivos das medidas, a eficácia esperada, os custos de implementação da medida, o período de 

implementação da medida, e outros aspectos considerados pertinentes para o efeito, que possibilite 

identificar a forma como os vários impactes sobre as várias espécies estão a ser compensados. 

Assim, os Programas de Compensação deverão ser alterados e detalhados conforme referido 

anteriormente, devendo as medidas eliminadas ou retiradas dos Programas serem substituídas por outras 

mais adequadas ou por reforços em medidas consideradas válidas. 

O sucesso das medidas de compensação dependerá, em muitos casos, de intervenções que deverão ser 

realizadas pela Administração, para que as medidas possam ser sustentáveis e expressivas, 

nomeadamente no que se refere à qualidade das águas dos cursos de água e à conectividade dos 

mesmos. O incumprimento do açude de Bragadas em assegurar o funcionamento da escada para peixes 

e descarga de caudal compatível com a fauna a jusante deste, e os problemas de qualidade da água do 

rio Terva que poderão estar associados ao aterro sanitário de Boticas, são dois dos problemas que urge 

resolver e que interferem com medidas incluídas nos Programas de Compensação. 

 

Planos de Monitorização das Medidas de Compensação 

Para cada uma das medidas propostas, com excepção dos estudos, é criado um plano de monitorização 

que verifique o sucesso da medida. A monitorização será realizada durante os 5 anos posteriores à 

intervenção. 

Comentário: A referência a 5 anos de monitorização não corresponde com os 13-14 anos de 

monitorização previstos nos documentos dos Programas de Compensação e não está de acordo com os 

15 anos referidos nos pontos 4 e 5 do sub-capítulo IV) Sistemas Ecológicos do capítulo Elementos a 

apresentar no RECAPE. As alterações propostas aos Programas de Compensação e a necessidade de 

detalhe dos mesmos implicarão alterações nos respectivos Planos de Monitorização, pelo que não se 

procede agora a uma análise exaustiva destes Planos. Para avaliação da eficácia das medidas e tendo em 

conta a especificidade de cada uma, considera-se que devem ser estabelecidas áreas controlo (que 

poderão corresponder a locais dos Planos de Monitorização das espécies) próximas mas independentes 

dos locais de intervenção, de forma a estabelecer a correspondência entre as variações verificadas e a 

implementação das medidas. Os dados devem ser tratados estatisticamente. 
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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. 

Os documentos apresentados não constituem um Plano de Comunicação, uma vez que carecem de 

conteúdos, identificação de locais, meios a afectar e calendarização/frequência das acções previstas. Este 

Plano carece também de um programa de avaliação da respectiva eficácia. 

Tendo em conta que se trata de um Projecto de Execução e a relevância dos impactes socioeconómicos, 

devem também ser apresentadas evidências de acções já implementadas. 

O próprio RECAPE, no Plano de Acção - Compensação Socioeconómica e Cultural (p.17), refere “uma 

grande barragem será tanto melhor quanto mais aceitável for aos olhos das populações locais e isso só é 

possível se forem informadas, envolvidas nos processos decisórios e devidamente compensadas.” No 

entanto dá nota (pág. 21) da falta de informação e da incerteza das populações directamente afectadas. 

Este elemento não reúne condições de aprovação devendo ser reformulado previamente ao licenciamento 

do projecto. 

Salienta-se que, como acção do Plano de comunicação, e tendo em conta a falta de informação da 

população directamente afectada, referida no próprio RECAPE (Plano de comunicação e Plano de acção 

para a compensação socioeconómica) deve ser considerada a seguinte: 

 Imediatamente após a tomada de conhecimento da aprovação do RECAPE, devem ser remetidas 

aos Municípios e Juntas de Freguesia as listagens relativas ao cadastro das parcelas a expropriar, 

contidas no Projecto de Execução do SET, devendo ser apresentados comprovativos do 

respectivo envio e recepção. 

 

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. 

Este elemento da DIA foi eliminado em 5 de Janeiro de 2011, por Sua Excelência o Senhor Secretário de 

Estado do Ambiente. 

 

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: (…)." 

Este elemento da DIA foi objecto de alteração em 5 de Janeiro de 2011, por Sua Excelência o Senhor 

Secretário de Estado do Ambiente, passando a ter a seguinte redacção: 

Plano de Acção para compensação sócio-economica e cultural, articulado com os 
municípios abrangidos pelo projecto em apreço, 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 
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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 
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 o calendário 
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 proponente deve assegurar que a execução 
das referidas acções e projectos destinados à compensação sócio-económica e 
cultural é acompanhada pelos agentes locais e regionais em causa, designadamente 
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associação de municípios, agência de desenvolvimento regional, os próprios 
municípios, a CCDRN e outras entidades em função da matéria. 

As soluções propostas não estão suportadas por estudos específicos, incidindo, designadamente, na 

mobilidade sustentada, das populações locais, de viabilidade de realojamento/relocalização de famílias ou 

de aglomerados afectados, nem evidenciada a participação no processo, quer das pessoas directamente 

afectadas, quer das autarquias. 

Não é elaborado qualquer estudo de potenciação das potencialidades e oportunidades turísticas 

proporcionadas pelo projecto. 

A ausência de evidências de articulação no desenvolvimento do Plano de Acção traduz-se numa clara não 

identificação do Plano com as entidades que deveriam, tão cedo quanto possível, ter sido directamente 

envolvidas, de modo a dar cumprimento às condicionantes estipuladas na DIA. Esta falta de articulação é 

claramente manifestada pelas autarquias, em sede de consulta pública. 

Nada é referido sobre medidas de divulgação do património natural e cultural do Vale do Tâmega. 

Cada uma das acções incluídas no Plano de Acção deve conter informação que permita claramente 

identificar se se trata totalmente de uma compensação ou se inclui uma componente de reposição. 

Caso alguma das acções resulte de uma medida específica da DIA, esse facto deve ser referido. 

A título de exemplo, referem-se algumas questões que resultam da consulta públicas e que carecem de 

entendimento entre o Promotor e as Autarquias: 

 Acessibilidades: Ligação Souto Velho – Vilarinho das Paranheiras, dada a destruição do Poldrado; 

Ligação entre as margens da ribeira do Oura, pela destruição do caminho no Lugar de Calhelho – 

Foz do Oura (Arcossó); ligações viárias nas freguesias de Anelhe, Arcossó e Vilarinho das 

Paranheiras – garantia de acesso a propriedades agrícolas e florestais; 

 Falta de detalhe na intervenção prevista para a Praia de Vidago; 

 Não está garantida a reposição/compensação de património socioeconómico afectado, como por 

ex.: moinhos, açudes. 

Deve ser explicitado o grau de comprometimento relativo às intervenções no património Românico, com 

as entidades referidas, designadamente “autoridades da Região do Porto, Vila Real e Bragança”, bem 

como com a Conferência Episcopal do Porto, uma vez que se trata aparentemente de um projecto com 

uma envolvência que extravasa o âmbito das medidas compensatórias do projecto em análise e envolve 

entidades externas ao procedimento de AIA. 

Toda a circulação de veículos afectos à obra deve ser articulada com as respectivas entidades, 

designadamente com os Municípios. 

Este elemento não se encontra em condições de aprovação, pelas razões anteriormente apresentadas, 

além do que exige, complementarmente o cumprimento da Condicionante n.º 6, que obriga a evidenciar 

que o desenvolvimento do Plano de Acção constitui um processo participado com uma entidade 

supramunicipal que assegure a articulação com os municípios abrangidos pelo Projecto. Assim sendo, 

deverá ser dada cabal resposta a este Elemento, previamente ao licenciamento do projecto. 

Alerta-se ainda para o facto de que os projectos a implementar não deverão comprometer as medidas de 

compensação, previstas nos programas de compensação dos sistemas ecológicos, e que os projectos a 

desenvolver dentro do SIC Alvão/Marão, ou que o possam afectar significativamente, necessitam de 

parecer do ICNB, de acordo com o Decreto-Lei n.º 49/2005. Por outro lado, as intervenções a realizar nas 

margens das albufeiras deverão ter em conta o disposto no Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de Maio. 
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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 restabelecimento deverá 
ser efectuado com um traçado semelhante ao actual; 

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

O Plano de Acção apresentado no RECAPE identifica e caracteriza várias Estruturas viárias indicando se a 

reposição desse serviço afectado irá ou não ser efectuado. No entanto, nada é referido em relação ao 

caminho municipal CM 1153. O RECAPE refere que a EM 549 será submersa pela albufeira de Alto 

Tâmega, procedendo-se, deste modo, à sua reposição. 

No que respeita ao CM 1128, o RECAPE refere que “(…) o caminho que se desenvolve nos limites do leito 

de cheia do Rio Tâmega ficará submerso, sendo impossível o seu restabelecimento a meia encosta da 

margem a cotas superiores às actuais, propondo um restabelecimento por um percurso mais extenso, de 

forma a passar em algumas cumeadas até atingir Viela”. 

No Município de Chaves não foram identificadas todas as afectações, nem é justificada a necessidade ou 

não da respectiva reposição. 

A aprovação deste elemento fica condicionada à apresentação, previamente ao licenciamento do Projecto, 

dos projectos de todas as reposições e à respectiva calendarização das obras e início de serviço, devendo 

ser garantido o acordo com as entidades gestoras. 

 

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. 

Este elemento encontra-se em condições de aprovação, devendo as cargas resultantes deste transporte 

ser consideradas nas vias a ser utilizadas em fase de obra. 

 

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. 

O RECAPE informa que se encontra em procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental o Estudo do 

Impacte Ambiental da “Ligação dos aproveitamentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega à RNT, a 400kV” e 

que este contém o traçado definitivo para a linha de transporte de energia. 

Deste modo, este aspecto será avaliado no âmbito desse procedimento de Avaliação de Impacte 

Ambiental, deixando de ter enquadramento no presente projecto. 

No entanto, previamente ao licenciamento do Projecto, deverá ser demonstrado o seu cumprido no que 

se refere a todas as restantes linhas de transporte de energia previstas no projecto (quer temporárias, 

quer definitivas). 
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7. Metodologia e valências das equipas responsáveis pelas diferentes dimensões a 
analisar, no âmbito dos planos de monitorização a realizar para a Sócio-economia. 

Este elemento deve ser apresentado para validação, previamente ao licenciamento do projecto, não 

sendo aceitável a sua apresentação em fase posterior conforme proposto no RECAPE. 

 

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. 

Relativamente às afectações ao nível do uso do solo e do ordenamento do território do AH de Daivões e 

dos desvios dos cursos de água destacam-se as seguintes considerações: 

Área de influência a jusante do AH de Daivões 

Ao nível do uso do solo, na área de influência a jusante daquele AH predominam os povoamentos 

florestais mistos e as áreas agrícolas, destacando-se as culturas permanentes de vinha. O proponente 

considera que a afectação é diminuta, tendo em consideração que as actividades agrícolas e florestais na 

área são pouco expressivas. 

Em termos de ordenamento do território, verifica-se que haverá sobreposição do futuro açude da pista de 

pesca de Cavez, da praia fluvial e da saída do túnel do desvio provisório do rio Tâmega com os espaços 

afectos à “Estrutura Ecológica” do PDM de Cabeceiras de Basto. As intervenções a jusante de Daivões 

sobrepõem-se ainda aos “Espaços naturais e de especial vocação turística”. 

À semelhança do verificado anteriormente, os condicionalismos identificados nos Regulamentos dos PDM, 

remetem a utilização dos seus espaços com infra-estruturas de aproveitamento de energia para a 

necessidade de obtenção do reconhecimento de interesse público. 

Área de influência dos desvios dos cursos de água 

No que respeita ao uso do solo verifica-se que aquelas áreas são caracterizadas por matos com 

afloramentos rochosos, povoamentos florestais de pinheiro e vegetação ripícola. Considera-se que a 

afectação daquelas classes é pouco significativa uma vez que se cingem a pequenas áreas em superfície 

a submergir pela futura albufeira do Alto Tâmega. 

Ao nível do ordenamento do território verifica-se que haverá sobreposição da entrada do desvio 

provisório do rio Tâmega do AH de Daivões com as categorias de Espaços Agrícolas e Espaços Florestais 

do PDM de Ribeira de Pena. Dada a dimensão reduzida do túnel a construir e de ser uma afectação 

temporária – apenas ocorre durante a fase de construção – o estudo considera que a afectação é pouco 

expressiva. 

À semelhança do verificado anteriormente, os condicionalismos identificados nos Regulamentos dos PDM, 

remetem a utilização dos seus espaços com infra-estruturas de aproveitamento de energia para a 

necessidade de obtenção do reconhecimento de interesse público. 

No que diz respeito à Reserva Ecológica Nacional constata-se que o troço do rio Tâmega a regularizar a 

jusante de Daivões, assim como as entradas e saídas dos túneis para os dois desvios provisórios do rio 

Tâmega se inserem em “leitos dos cursos de água”, “áreas inundáveis” e “áreas com risco de erosão”. 
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Quanto às medidas de minimização ou compensação das afectações originadas pelas intervenções no 

leito do rio Tâmega, o RECAPE identifica as seguintes: 

 A variação dos níveis do rio Tâmega, que ocorrerá na fase de exploração, poderá condicionar 

alguns usos nas suas margens. Assim, são recomendadas placas informativas para alertar a 

população local das implicações decorrentes do aumento do nível do rio, designadamente na 

zona de pesca de Cavez, na praia fluvial de Cavez e junto à capela de São Bartolomeu; 

 Proceder à indemnização dos proprietários/locatários de terrenos a serem objecto de 

expropriação afectos pelas variações dos níveis do rio Tâmega, de modo a compensar os 

prejuízos que irão sofrer (cumpre de modo geral a medida de minimização de carácter específico 

n.º 66 da DIA); 

 Proceder ao adensamento da vegetação ribeirinha da ribeira de Moimenta por transplante ou 

plantação das espécies da vegetação ribeirinha afectada. 

As áreas afectadas temporariamente pelos desvios provisórios dos cursos de água não são susceptíveis 

de afectações significativas, uma vez que os desvios serão feitos em túnel e as entradas e saídas cingem-

se às margens do rio dentro ou muito próximas da área a submergir, estando previstas acções de 

recuperação. Para tal, estabeleceram-se as seguintes medidas: 

 A selecção das áreas de ocupação do solo originados pelos desvios provisórios do rio deverá 

assegurar o máximo afastamento possível às áreas de utilização agrícola, devendo esta ocupação 

limitar-se à superfície estritamente necessária aos trabalhos e, sobretudo, localizando-os na área 

a submergir (cumpre a medida de minimização de carácter específico n.º 17 da DIA); 

 Os acessos à área dos desvios provisórios para desmatação deverão ser efectuados sempre que 

possível através de caminhos existentes (cumpre parcialmente a medida de minimização de 

carácter específico n.º 44 da DIA); 

 O corte de espécies arbóreas e arbustivas deverá ser feito ao mínimo indispensável para a 

execução destes trabalhos. 

Relativamente às medidas de âmbito geral no RECAPE são descritas as seguintes: 

 De forma a garantir que os trabalhos de desmatação e decapagem de solos ocorrerão nas áreas 

estritamente necessárias, deve-se proceder à balizagem prévia das áreas a intervencionar 

(cumpre parcialmente a medida de minimização de carácter específico n.º 18 da DIA); 

 Deverão ser definidas boas práticas na utilização do espaço disponível, como por exemplo, a 

circulação de maquinaria e viaturas apenas dentro dos acessos existentes, o armazenamento de 

materiais e equipamentos de obra em locais específicos dentro das áreas dos estaleiros ou zonas 

de obra (cumpre a medida de minimização de carácter específico n.º 26 da DIA); 

 Devem ser recuperadas todas as áreas intervencionadas na fase de construção, incluindo os 

caminhos afectados pela passagem da maquinaria e veículos pesados, e todos os resíduos e 

materiais devem ser encaminhados para um destino final adequado (medida que integra um 

conjunto de medidas de minimização de carácter específico n.º 14, n.º 49, n.º 59, 60, 61 da 

DIA); 

 Deverão ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 

execução da obra, sobretudo carvalhais. Para tal, estes devem ser marcados e devidamente 

balizados (cumpre a medida de minimização de carácter específico n.º 39 da DIA). 

Conclui-se que o proponente deu resposta adequada ao solicitado neste Elemento. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 130 

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. 

No documento apresentado, em resposta ao Pedido de Elementos complementares que lhe foi remetido, 

a Iberdrola apresenta os acessos definitivos dos AH. As novas localizações adaptaram-se às modificações 

realizadas no Projecto de Execução em função do estabelecido na DIA. Procurou-se evitar as afectações 

às povoações existentes nas proximidades da área de estudo, permitindo, por outro lado, uma 

beneficiação das comunicações locais. 

O Quadro 7 do Pedido de Elementos apresenta um estudo comparativo entre os acessos definidos na fase 

de Anteprojecto e os acessos definitivos para o Projecto de Execução, caracterizando o tipo de caminhos, 

extensão e o seu destino. 

Relativamente aos caminhos novos, serão realizados dezanove daqueles que se encontravam já definidos 

na fase de Anteprojecto. Verifica-se que foram abandonadas quatro opções daquelas que se encontravam 

previstas anteriormente. No total serão construídos 21.423,77 m de caminhos novos. 

Sete dos acessos a beneficiar não se irão concretizar no Projecto de Execução. Dos acessos a beneficiar 

já previstos em Anteprojecto, mantêm-se 17.169,16 m. No âmbito do desenvolvimento do Projecto de 

Execução surgiu ainda a necessidade de definir três novos acessos a beneficiar, somando-se aquele valor 

10.427,46 m. 

Serão ainda realizados alguns restabelecimentos de acessos existentes. Verifica-se que relativamente à 

fase de Anteprojecto apenas um não será realizado, verificando-se quatro em Projecto de Execução. No 

total serão restabelecidos 8.438,29 m de acessos. 

Na totalidade, os restabelecimentos e novos acessos, correspondem a 30 km. Por sua vez, os acessos a 

beneficiar totalizam 27,6 km. 

Conclui-se que as alterações realizadas são positivas, no sentido de se verificar uma menor extensão dos 

acessos a intervencionar, o que se traduz em menos impactes. 

Todavia, considera-se que deverá ser apresentado, previamente ao licenciamento do projecto, informação 

complementar sobre as áreas de REN afectadas com os caminhos agora definidos, sob a forma de um 

quadro com a ocupação por sistemas, assim como devidamente cartografados numa Carta de 

Condicionantes/REN. 

 

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

Este ponto será cumprido com o Estudo de Impacte Ambiental da “Ligação dos Aproveitamentos 

Hidroeléctricos do Alto Tâmega à RNT, a 400kV”, o qual se encontra em processo de avaliação. Assim, 

este elemento deixa de ter enquadramento no presente projecto. 

No entanto, deverá ser cumprido no que se refere a todas as restantes linhas de transporte de energia 

previstas no projecto (quer temporárias, quer definitivas). 

 

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

No que concerne à necessidade de apresentar as respectivas autorizações das Assembleias de Compartes 

para a utilização das áreas de baldios, a Iberdrola refere que nos termos do artigo 29.º da Lei dos Baldios 
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(Lei n.º 68/93, de 4 de Setembro), aqueles podem, no todo ou em parte, ser objecto de expropriação por 

motivo de utilidade pública. 

Remetendo a análise para o Decreto-Lei n.º 301/2009, que veio estabelecer o regime especial aplicável 

às expropriações necessárias à realização dos aproveitamentos hidroeléctricos do PNBEPH, são 

consideradas de utilidade pública as expropriações dos imóveis e direitos inerentes necessários à 

realização dos aproveitamentos hidroeléctricos abrangidos por aquele regime. 

Assim, conclui-se que, desde que a execução das obras cumpra com o disposto nos referidos Decretos-

Lei, isto é, sejam precedidas da expropriação dos terrenos necessários para o efeito ou da obtenção dos 

acordos com as assembleias dos compartes, concorda-se com esta posição. Assim, este elemento 

considera-se cumprido. 

 

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). 

A caracterização efectuada está incorrecta, uma vez que não cumpre a NP-1730 dado que as medições 

foram realizadas com uma duração de 1 a 2 minutos por ponto e por período de referência, o que é 

manifestamente insuficiente para caracterizar o indicador LAeq, para cada um dos períodos de referência. 

Considera-se ainda que deverão ser supridos alguns dos pontos agora caracterizados, devendo ser 

mantidos apenas os pontos mais próximos, potencialmente mais expostos ao ruído da fase de obra. 

Neste âmbito refere-se ainda que é fundamental o conhecimento do horário previsto de funcionamento 

das várias empreitadas e dias de ocorrência (útil e/ou fim-de-semana). 

Assim, esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do projecto. 

 

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. 

Na fase anterior (no âmbito da apreciação dos Elementos que foram apresentados, previamente à 

apresentação do RECAPE) foi determinada a correcção destes elementos, que só agora foram novamente 

submetidos a parecer. 

A apreciação destes elementos foi realizada na parte deste Parecer relativa aos Elementos a Apresentar 

em RECAPE, tendo sido considerado que: 
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 A constituição da equipa deve ser reformulada nos termos expressos nesse ponto do presente 

Parecer e submetida a aprovação previamente ao licenciamento do projecto; 

 Os Projectos de Execução relativos a desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais 

devem ser submetidos a aprovação 1 ano após o licenciamento do Projecto do SET. 

 

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. 

O RECAPE, com o objectivo de dar cumprimento a esta determinação da DIA, apresenta no Anexo IV do 

Anexo B.VIII.3, 25 figuras onde estão representadas as ocorrências patrimoniais afectadas directamente 

pelo projecto ou nas imediações de elementos do projecto. 

No entanto, considera-se que devem ser realizadas as seguintes correcções e reformulações: 

 Na figura 4 verifica-se a ausência da ocorrência 153, na figura 11 não consta a ocorrência 137 na 

legenda, na figura 13 não consta a ocorrência 89 na legenda. Estes lapsos devem ser corrigidos; 

 A apresentação das figuras deve ser reformulada de modo a incluir na legenda das ocorrências a 

designação e tipologia (por exemplo: 8 – Outeiro dos Mouros, Povoado); 

 O mapa geral de enquadramento (Portugal – Espanha) pode ser suprimido; 

 Deve ser incluído um índice geral inicial que permita conhecer as ocorrências representadas em 

cada figura (por exemplo: Figura 1: ocorrência 8 – Outeiro dos Mouros, Povoado), bem como um 

cartograma com a localização das 25 figuras numa planta geral do projecto; 

 A sequência das figuras deve ser reformulada de modo a seguir uma lógica de sequência 

geográfica. 

 

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 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. 

O Anexo B.VIII.3 apresenta os resultados da prospecção arqueológica sistemática. 

No entanto, verifica-se que não foram identificadas como ocorrências patrimoniais a Ponte de Cavez  

(Monumento Nacional) e da Ponte Antiga sobre o Rio de Moimenta (Monumento de Interesse Público) 

implantadas na área de influência a jusante da AH de Daivões. Assim, independentemente da ficha 
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constante no Anexo B.III.27, devem ser entregues as fichas destas ocorrências e as peças cartográficas 

do património cultural, reformuladas de modo a incluir estes novos elementos. 

Na ficha constante no Anexo B.III.27, refere-se que "A Ponte de Cavez foi reabilitada recentemente, pelo 

que não se justifica qualquer tipo de intervenção. Dado a ponte se encontrar fundada em maciço 

rochoso, não se prevê a monitorização contínua da obra". 

Face à importância destes elementos patrimoniais, considera-se que deve ser realizada e entregue 

previamente ao licenciamento do Projecto, uma avaliação de impactes para a Ponte Antiga sobre o Rio de 

Moimenta, que descreva as eventuais alterações a que estará sujeito o imóvel e permita compreender se 

a sua estabilidade física será afectada directa ou indirectamente pelas obras previstas e se se justifica um 

programa de monitorização. Esta avaliação, bem como aquela já realizada para a Ponte de Cavez, deve 

ser subscrita por engenheiro(s) com experiência na análise da estabilidade de pontes. 

Relativamente às medidas de minimização nele propostas, verifica-se que relativamente ao 

acompanhamento arqueológico não é referido que, tal como preconizado na DIA, deverá ser efectuado 

por um arqueólogo, por frente de trabalho, quando as acções inerentes à implementação do projecto não 

sejam sequenciais mas sim simultâneas. 

 

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. 

Considera-se que não foi realizado um esforço suficiente para cumprir este ponto da DIA na relação entre 

a escombreira 2 de Gouvães e os monumentos megalíticos de Chã das Arcas. Registe-se que foi acordada 

em visita ao local, realizada no dia 19/04/2011 (na presença de representantes da DRC/Norte e da 

Iberdrola), a elaboração de uma série de projectos de acondicionamento e preservação in situ dos 

monumentos, dificilmente compatíveis com a sobreposição de escombreiras. Deste modo, considera-se 

que a localização destas escombreiras deve ser revista, de modo a evitar sobreposições com os 

monumentos. 

 

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. 

Considera-se que, previamente ao licenciamento do Projecto, deve ser apresentada planta à escala 

1.1000 com representação de altimetria, que permita compreender a relação do monumento com os 

elementos do projecto, incluindo o acesso permanente C17 a construir e o estaleiro. Nesta planta devem 

estar representados os limites conhecidos do monumento. 
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Durante a obra deve ser garantido um perímetro de protecção de 50 m a partir dos limites exteriores do 

monumento, marcado por elementos sólidos estáveis e de grande visibilidade (postes e rede metálica, 

cerca em madeira, baias metálicas ou plásticas, etc.). 

Deve ser submetido a parecer da DRC/Norte/IGESPAR no prazo de 1 ano após o licenciamento do 

Projecto do SET, o Projecto de Execução relativo à conservação in situ do monumento que especifique 

faseamento, materiais e técnicas a utilizar. 

 

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

Na carta de condicionantes/património cultural e na cartografia de pormenor do Anexo B.VIII.3 do 

RECAPE esta escombreira deixou de existir, pelo que se considera que esta determinação da DIA está 

cumprida. 

 

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. 

 

O documento relativo aos trabalhos arqueológicos realizados é apresentado no Anexo B.VIII.7 do 

RECAPE. Para confirmar a existência do sítio e delimitá-lo, foram realizadas 6 sondagens de diagnóstico, 

correspondendo a uma área total de 60 m2, implantadas no local (sondagens 1 a 4) e na proximidade da 

área de inundação das albufeiras (sondagens 5 e 6). As sondagens não revelaram contextos 

arqueológicos, com excepção da sondagem 5 onde foi identificada uma estrutura negativa. 

Perante a área potencial do sítio (15.000 m2) e a grande dispersão de materiais, considera-se que as 

6 sondagens arqueológicas (60 m2) realizadas não permitem retirar nenhuma conclusão pertinente sobre 

este sítio e proceder à sua delimitação. Assim, deverá ser realizada uma prospecção geomagnética, 

sensivelmente entre o caminho a Oeste da zona de dispersão de materiais, a Ribeira da Oura e a linha de 

água subsidiária, com curso paralelo à estrada 549. Em função dos resultados obtidos, cujo relatório 

deverá ser apresentado para apreciação previamente ao licenciamento do Projecto de Execução do SET, 

deverão ser determinadas as necessárias medidas de minimização complementares. 

 

8. Para o Conjunto megalítico de Chã das Arcas: 

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. 

A informação constante no RECAPE para este conjunto megalítico encontra-se desactualizada. Foi 

efectuada uma visita ao local no dia 19/04/2011, com representantes da DRCN / IGESPAR e foi produzida 

uma proposta de acta que faz o ponto da situação e propõe uma linha de intervenção: 

- Em todos os monumentos propõe-se: 

1. A escavação de 2 sanjas uma de orientação S/N e outra a Oeste a partir do centro 
do monumento compreendendo toda a extensão dos tumuli até aos seus limites 
exteriores; 
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2. Escavação da área fronteira aos monumentos com vista a identificar, o corredor 
intratumular, o átrio, a estrutura de contenção ou outras estruturas que possam 
eventualmente estar relacionadas com estes sectores dos tumuli; 

3. Escavação integral dos contrafortes e da área da Câmara dos monumentos; 

- Nos monumentos 2, 3 e 4 propõe-se o acondicionamento das áreas escavadas; 

- Para os monumentos 1 e 5 propõe-se o acondicionamento e selagem. 

Os trabalhos de limpeza da área da necrópole, tornaram visíveis a zona relativa à Coitada da 
Rebolga, para a qual, e de acordo com a situação verificada em campo para os restantes 
monumentos, o Director científico do projecto, Doutor Domingos Cruz, conclui haver a 
possibilidade de existirem vestígios conservados. Na sequência, e com a aprovação da Tutela, é 
proposta a execução de sondagens no monumento da Coitada da Rebolga (40 m²) com o 
objectivo de caracterizar as dimensões e grau de conservação deste monumento. 

Transcreve-se também a resposta que foi enviada à Iberdrola, pela DRC/N sobre esta proposta de acta: 

Na sequência do envio, pela Procesl, da proposta de acta relativa à visita a Chã das Arcas no 

passado dia 19 de Abril de 2011, a cobro de fax com data de 10/05/2011, manifestamos a nossa 

concordância com o teor do documento. 

Para o acondicionamento e selagem dos monumentos deve ser elaborado e submetido a parecer 

prévio e vinculativo desta tutela, nos termos da legislação em vigor, um projecto de execução 

que descreva detalhadamente as soluções preconizadas, incluindo as etapas da obra, técnicas e 

materiais a empregar. 

Assim, deve ser revista a localização da escombreira 2 de Gouvães, uma vez que existe uma clara 

sobreposição com os monumentos. O Projecto de Execução para acondicionamento e selagem deve ser 

submetido a parecer da tutela do património cultural, no prazo de 1 ano, após o licenciamento do 

Projecto de Execução do SET. 

 

9. 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. 

O Anexo B.VIII.3 apresenta a Carta de Condicionantes, que deve ser reformulada de modo a incluir a 

Ponte de Cavez e a Ponte Antiga sobre o Rio de Moimenta. 

Conforme exposto anteriormente, a escombreira 2 de Gouvães colide directamente com o Conjunto 

Megalítico de Chã das Arcas, o que contraria o estipulado neste ponto da DIA. Esta localização deve ser 

revista e articulada com os projectos de preservação in situ dos monumentos megalíticos de forma a não 

haver afectação. 

 

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 
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. 
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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. 

Para as ocorrências 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 

128, 129, 130, 134, 137, 138, 139, 141, 143, 149, 151, 154, 155, 156, 157 e 158, afectadas directamente 

pelo projecto através de destruição ou submersão, deverá ser realizado um registo por tecnologia de 

digitalização 3D, com vista à obtenção de: 

 Modelo 3D integral 

 Ortofotografias digitais 

 Restituição vectorial à escala 1/50 para plantas e alçados e 1/20 para pormenores decorativos ou 

construtivos relevantes. 

Para este registo deve ser realizada, sempre que necessário, a limpeza prévia exterior e interior das 

estruturas. No caso dos moinhos é particularmente importante realizar, sempre que necessário, a 

limpeza, desentulhamento ou mesmo escavação, de modo a colocar a descoberto a totalidade dos 

espaços internos. Neste ponto chama-se à atenção para as ocorrências 106, 109, 110, 117, 118, 128, 

129, 130, 134, 149 e para o eventual lagar de azeite, ocorrência 151. O registo dos moinhos deve incluir 

as estruturas associadas, como represas ou canais hidráulicos, de modo a garantir a compreensão plena 

da articulação funcional entre as partes. 

Deve ser entregue uma reportagem fotográfica mais completa em formato e suporte digital – resolução 

mínima 300 dpi, 14 bits, tamanho A4 – para as ocorrências 113, 122, 124, 125, 126, 127, 146, 148 e 150. 

Esta reportagem fotográfica deve incluir fotografias de enquadramento paisagístico das ocorrências, 

fotografias de vários ângulos que permitam registar a totalidade dos alçados ou pontos de vista e 

fotografias dos pormenores construtivos mais relevantes. 

Estes elementos devem ser entregues no prazo de 1 ano após o licenciamento do Projecto de Execução 

do SET. 

A possibilidade de relocalização da ocorrência 105 ou de alguns dos moinhos será equacionada depois da 

entrega dos registos. 

 

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. 

O plano de salvaguarda patrimonial proposto carece de desenvolvimento e deve ser reformulado de modo 

a integrar as medidas e planos de acção agora preconizados. Na sequência da emissão do parecer sobre 

o RECAPE, a tutela do património cultural (IGESPAR / DRCN) transmitirá ao proponente orientações 

técnicas específicas que permitam melhorar este documento e proceder às alterações necessárias ao 

longo da execução do projecto. 

 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 137 

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. 

 

O proponente apresenta um plano de «Valorização e adequação ao uso público do Complexo 

Arqueológico e Mineiro de Três Minas». O plano parte de uma análise global das potencialidades do sítio 

e procura apontar caminhos para uma gestão de Três Minas a longo prazo, esforço que se enaltece. 

Concorda-se genericamente com os objectivos expressos (pág. 4 do documento geral), embora se note a 

ausência nestes objectivos de uma linha específica de apoio à investigação científica, fundamental para a 

valorização do sítio. 

O plano não contempla os projectos para o ascensor da Corta de Covas, para a desobstrução da galeria 

em túnel da Corte de Covas e para a acessibilidade entre o Complexo Mineiro e o Centro Interpretativo de 

Três Minas (pág. 30 do documento geral), ausências justificadas pelo proponente, que serão objecto de 

comentário mais adiante. 

O plano é desdobrado em três grupos de projectos: 

 Projecto de adequação de pistas e galerias. Paisagismo. Protecção colectiva. Sinalética e posters 

 Anteprojecto de adequação da Casa Rural de Três Minas, Centro de Interpretação, Cobertura 

Veiga de Samardã e Miradouros 

 Plano Prévio de autoprotecção e emergência 

Registe-se que, para efeitos de orçamentação, a componente denominada «Adequação e criação de rede 

de trilhos» foi dividida em dois itens: «rede de trilhos» e «elementos de rede de drenagem». Seguindo 

esta lógica, deveria existir também um valor para o item «sistemas de contenção» que não foi 

encontrada na documentação, julga-se que por lapso. Assim, considera-se que este aspecto deve ser 

esclarecido, devendo ser também apresentado orçamento referente a esta parte dos trabalhos. 
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No caso da «Adequação paisagística» verificamos que o orçamento proposto contempla a execução 

material do projecto, mas não faz referência à manutenção até à fase de enchimento conforme determina 

a DIA. Esta componente deve ser também orçamentada, tendo por base de cálculo o tempo (em anos) 

previsto para a fase de construção. 

O conjunto de acções perfaz um total de 682.832,54 €, mas o orçamento final (805.742,40 €) é calculado 

a partir de uma taxa de IVA de 18%, quando devia ser calculado com base numa taxa de IVA de 23%, o 

que dá um valor de 839.884,02 €, devendo ser este o valor de referência para esta fase, sem prejuízo do 

acerto decorrente da inclusão no orçamento das componentes em falta – «sistemas de contenção» e 

«manutenção até à fase de enchimento». 

O «Anteprojecto de adequação da Casa Rural de Três Minas, Centro de Interpretação, Cobertura Veiga de 

Samardã e Miradouros» perfaz 1.635.500 € que, com IVA à taxa de 23%, dá um valor final de 

2.011.665 €, que se considera o valor de referência para esta fase do projecto. 

O «Plano Prévio de autoprotecção e emergência» não inclui nenhuma estimativa orçamental. Este plano 

pode dar resposta à alínea c) da componente «Segurança» da medida de compensação – «Elaboração de 

um plano de emergência para o Complexo Mineiro Romano» – mas não contempla as alíneas a) e b): 

«Aquisição de equipamento de protecção individual para os visitantes» e «Aquisição de equipamento de 

primeiros socorros». Estas componentes da medida devem ser incluídas neste plano e orçamentadas. O 

equipamento de protecção individual deve ter como referência a Norma EN397 para os capacetes e o 

modelo 2D Mag LED para as lanternas. 

Para uma boa gestão dos recursos, a medida de compensação deve enquadrar-se num Plano de Gestão 

Global para o Complexo Mineiro de Três Minas. 

Assim, é possível identificar desde já algumas acções nesta medida de compensação que cumprem 

objectivos consensuais. No entanto, existem outras que se considera que levantam reservas. 

Verifica-se assim a necessidade de reequacionar o modo de concretização desta medida de compensação, 

situação que deverá ser definida até 1 ano após o licenciamento do SET e com a colaboração das 

entidades com competência na matéria. Acresce ainda que se considera desde já referir, que o encargo 

financeiro global deve ter como referência as acções da medida de compensação estabelecida na DIA, 

embora se admita a afectação do encargo financeiro a outras acções mais pertinentes para o 

cumprimento do objectivo central: compensar os impactes dos aproveitamentos hidroeléctricos através da 

valorização de Três Minas. 

Assim, com base nestes pressupostos é possível fazer a seguinte apreciação preliminar. 

Considera-se que a implantação de um ascensor na Corta de Covas levanta muitas reservas em função do 

potencial impacte negativo no património, quer pelo risco de destruição física de vestígios, quer pela 

perturbação visual que pode introduzir. Trata-se ainda de um projecto complexo do ponto de vista 

técnico e que suscita problemas de manutenção e segurança pelo isolamento do local. Acresce que um 

dos valores patrimoniais de Três Minas é a preservação ambiental e a baixa densidade de estruturas 

construídas modernas, valor que poderá ser posto em causa pela presença do ascensor. A ponderação 

destes factores leva a concluir que o eventual contributo do ascensor para a valorização do sítio é mínima 

e não justifica o investimento e os riscos envolvidos. 

A cobertura de Veiga da Samardã não se justifica pelo fraco potencial de atractividade pedagógica e 

turística do sítio. Deve antes ser equacionada a conservação in situ dos vestígios arqueológicos através de 

um projecto de acondicionamento e selagem. A valorização deste sítio deve ser realizada através de 

instrumentos de interpretação de tipo museológico, como plantas, maquetas, fotografias, imagens 

virtuais, texto, etc. A verba atribuída para este item na proposta apresentada (700.000€) deve ser afecta 
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às acções de conservação in situ do povoado e à investigação científica do complexo, componente 

fundamental da valorização de Três Minas, que não se encontra contemplada na medida de 

compensação. 

O proponente prevê a criação de uma unidade hoteleira em Três Minas e atribui um orçamento de 

201.600 € a este projecto. Embora não seja totalmente explícito, esta proposta parece pretender 

substituir a alínea c) do «Apoio à visita»: «instalação na aldeia abandonada de Ribeirinha de infra-

estruturas de alojamento e restauração». No entanto, mesmo que fosse aceite, esta proposta não dá 

resposta cabal ao determinado na DIA, uma vez que não contempla a unidade de restauração. 

Para esta alínea a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar propôs infra-estruturas de alojamento com 

capacidade para 50 quartos e 3 unidades de restauração. Considera-se excessivo e têm-se as maiores 

dúvidas sobre a sustentabilidade económica destas infra-estruturas. O desenvolvimento desta medida 

depende de um estudo de viabilidade e da consulta às autoridades da área do Turismo. Só na sequência 

de uma análise mais aprofundada será possível definir as obrigações do proponente para este aspecto 

específico da medida. 

O projecto relativo à desobstrução das galerias deve ser analisado no âmbito do Plano de Gestão Global 

para o Complexo Mineiro de Três Minas. 

Os projectos apresentados pelo proponente não contemplam a «execução de acessibilidade entre o 

Complexo Mineiro Romano e o Centro Interpretativo de Três Minas». As razões invocadas prendem-se 

com a desadequação do actual local de implantação do centro interpretativo, que, a ser aceite, torna 

inútil esta acessibilidade. Propõe-se em contrapartida a construção de um novo centro interpretativo 

noutro local. Este é um assunto que terá de ser analisado à luz de um enquadramento mais amplo e 

depois de consultadas todas as entidades envolvidas. No entanto, o valor orçamentado para o novo 

centro interpretativo (643.900€) é suficiente para a execução da acessibilidade prevista na DIA, pelo que 

o essencial da questão está salvaguardado. 

Síntese conclusiva 

O contributo financeiro assumido pela Iberdrola, com as correcções da taxa de IVA, perfaz um total de 

2.851.549,02 €. No entanto, este valor deve ser revisto de modo a contemplar os itens em falta: 

«sistemas de contenção da rede de trilhos», «manutenção até à fase de enchimento do projecto 

paisagístico», «aquisição de equipamento de protecção individual para os visitantes», «aquisição de 

equipamento de primeiros socorros». 

Este valor pode ainda ser revisto em função da análise e conclusões relativas ao «projecto da instalação 

de infra-estruturas em Ribeirinha», mas esta revisão nunca será abaixo do valor já orçamentado pelo 

proponente para a instalação da unidade hoteleira em Três Minas (201.600 €). 

Independentemente das revisões a efectuar, é possível afirmar que o valor global orçamentado, acrescido 

dos itens em falta, constitui uma boa base de trabalho e afigura-se com potencial suficiente para dar 

cumprimento às medidas. 

O investimento que se prevê realizar obriga à existência de um plano de gestão para o Complexo Mineiro 

Romano de Três Minas, a elaborar sob a direcção do Município, da tutela do património cultural, assim 

como das entidades com competência na matéria. Entende-se que só este enquadramento permitira 

potenciar os recursos, garantir coerência às acções e atingir de forma eficaz os objectivos fundamentais 

desta medida de compensação. 

Independentemente deste enquadramento, interessa ainda equacionar o modo de concretizar na prática 

as acções. Entende-se que a melhor maneira de garantir este objectivo é reafirmar o papel da tutela do 

património cultural, enquanto entidade que faz a articulação entre as partes e assegura a concretização 
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das medidas. Este papel já está bem vincado na DIA, interessando agora definir um modelo concreto de 

execução das medidas. 

O modelo proposto passa pela celebração de um protocolo entre a Iberdrola e a DRC/N/IGESPAR IP, que 

definirá as obrigações exactas das partes, nomeadamente quem é o dono de obra ou o gestor das várias 

acções e o mecanismo de pagamento. Como é óbvio, o protocolo deverá detalhar as medidas a executar, 

conforme previamente acordadas. 

A Iberdrola deve apresentar os orçamentos propostos para: «sistemas de contenção da rede de trilhos», 

«manutenção dos acessos na envolvente do complexo mineiro, até à fase de enchimento», «aquisição de 

equipamento de protecção individual para os visitantes» e «aquisição de equipamento de primeiros 

socorros». 

A DRC/N /IGESPAR IP irão promover a consulta das entidades pertinentes quanto à elaboração do plano 

de gestão, para a análise das acções consideradas correctas e para a eventual reformulação das acções 

consideradas inviáveis. 

Refere-se ainda que as intervenções nas galerias devem ser precedidas de uma avaliação e 

caracterização da presença de morcegos nas mesmas. Caso se confirme a sua presença, deverá ser 

contactado o ICNB de forma a definir medidas de minimização ou de compensação adequadas. 

 

IX) Paisagem 

Dado o desfasamento temporal entre a possibilidade de concretização real dos diferentes Planos de 

Integração e Recuperação Paisagística e a presente fase de análise, o aferir das propostas, revela-se 

naturalmente importante, mas será também determinante o acompanhamento da sua implementação, de 

forma a aferir e proceder à eventual correcção e adaptação das orientações/medidas previstas na DIA e 

preconizadas nos Planos de Integração e Recuperação Paisagística. 

Da análise do RECAPE, constata-se que o mesmo não considera adequadamente várias das orientações 

consideradas subjacentes às medidas que integram a Declaração de Impacte Ambiental. 

Considera-se ainda que deverá ser efectuada, uma maior articulação das intervenções a realizar, com 

vista à compatibilização e em benefício da recuperação das diferentes áreas, tendo em consideração a 

conservação e promoção dos valores naturais em presença e naturalmente a sua sustentabilidade. 

Conjuntamente com as respostas que devem ser dadas na sequência das apreciações efectuadas, deverá 

ser apresentada cartografia com a sequência de execução prevista temporalmente e espacialmente para 

a integração e para a recuperação paisagística, de acordo com as prioridades de intervenção. 

Reitera-se ainda que todos os PIRP a executar, para além das medidas já incluídas, deverão ainda 

integrar todas as alterações introduzidas na sequência da apreciação efectuada no presente Parecer. 

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. 

Considera-se que globalmente foi dado cumprimento no conjunto das medidas e acções preconizadas no 

RECAPE. 
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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. 

Considera-se que genericamente foi dado cumprimento a esta medida no conjunto das medidas e acções 

preconizadas no RECAPE. No entanto, reforça-se e reitera-se esta preocupação, de acordo com a 

redacção apresentada, tecendo-se os seguintes comentários: 

a) Acessos - A implantação deverá sempre que possível procurar concretizar: uma modelação mais 

natural na concepção dos taludes – aterro e escavação; privilegiar inclinações inferiores a 2:1 (H:V) e 

suavizadas por perfil sinusoidal (em S) e que a superfície dos taludes de escavação se apresente o mais 

texturada e irregular possível, desde que tal não comprometa a estabilidade do talude. 

b) Estaleiros - Avaliação da possibilidade de implantação dos diferentes estaleiros, se desenvolverem em 

patamares, facilitando a sua integração no terreno, ou de forma mais longitudinal, reduzindo a área das 

plataformas e a expressão dos respectivos taludes, desde que não comprometa a funcionalidade interior, 

segurança e acessibilidade ao mesmo. 

c) Escombreiras - Avaliação da viabilidade de se proceder, desde o início à deposição e à modelação das 

escombreiras, com o objectivo de que a modelação final possa manter tanto quanto possível, a 

continuidade da morfologia do terreno. Sugere-se que se avalie, a possibilidade de armação das suas 

vertentes em socalcos, procurando igualmente estabelecer pendentes mais suaves e de perfil sinusoidal, 

sem comprometer a estabilidade, de forma a potenciar a instalação e manutenção da vegetação. A 

armação em socalcos permitiria uma recuperação paisagística em concomitância com o depósito de 

materiais. 

 

3. Demonstração da realização da integração das instalações de apoio a todas as 
construções e na envolvente próxima dos estaleiros, através da manutenção da 
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. 

Considera-se que foi dado cumprimento no conjunto das medidas e acções, preconizadas no PIRP, 

apresentadas para as respectivas instalações associadas a cada barragem. No entanto, reforça-se esta 

preocupação com referência particular aos estaleiros, de acordo com a redacção apresentada e reitera-se 

que a desarborização deverá ser selectiva e procurar manter quanto possível os exemplares de porte 

arbóreo, em particular nos ângulos ou direcções mais expostas às povoações, de forma a constituírem 

uma barreira visual natural, em particular nos casos mais sensíveis de acordo com as bacias visuais 

elaboradas no RECAPE. Referem-se em particular os estaleiros: 3a, 13a, 13b, 14a, 16a, 16c, 26a, 26c, 

26e, 26f, 31b, 31c, 37a, 37b, 37c, 43 e 44. 

 

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. 

Considera-se que globalmente foi dado cumprimento no conjunto das medidas e acções preconizadas no 

RECAPE. 
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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. 

Considera-se que no conjunto foi dado cumprimento à medida. No entanto, realça-se a necessidade de 

salvaguardar uma questão técnica que é relevante no cumprimento da preocupação associada à redacção 

desta medida, sugerindo que seja equacionado a substituição das luminárias propostas por luminárias de 

abertura horizontal e que permitam uma posição oculta do foco de luz dentro da protecção metálica. 

Considera-se que as preocupações subjacentes a esta medida devem ficar expressas no PGA, para que 

possam ser contempladas com especificações técnicas adequadas, em sede de caderno de encargos. 

 

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. 

A medida considera-se cumprida com a apresentação do “Projecto de Integração e Recuperação 

Paisagística (Anexo B.IX)” que integra o presente RECAPE. No entanto, tendo em conta os comentários 

expressos ao longo do presente Parecer, poderá haver alterações nestas áreas, pelo que poderão ser 

necessários Projecto de Recuperação adicionais para as novas áreas. 

A obrigatoriedade de execução dos diversos Projectos de Recuperação Paisagística apresentados em 

RECAPE, para cada área intervencionada, não se encontra inscrito no PGA de forma clara, conforme 

disposição da DIA, pelo que deverá ser feita a devida referência. Considerando que a sua execução 

ocorrerá desfasada temporalmente e eventualmente espacialmente, deverá ficar expresso no PGA que a 

sua execução terá lugar e que esta se fará após o término de cada frente de obra. 

Os diferentes PRP a executar, para além das presentes propostas, deverão ainda integrar as necessárias 

alterações decorrentes da apreciação do RECAPE e que constam no conjunto do presente Parecer. 

 

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. 

Considera-se que globalmente foi dado cumprimento no conjunto das medidas e acções preconizadas no 

RECAPE e com a apresentação do “Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (Anexo B.IX)” que 

integra o presente RECAPE. Porém, não está inscrito no PGA, de forma clara, a obrigatoriedade de 

execução dos diversos Projectos de Integração Paisagística apresentados em RECAPE, para cada área 

intervencionada, pelo que deverá ser feita a devida referência. 

No ponto “7.3 Acompanhamento Arqueológico e Protecção do Património” do PGA, a medida “Executar 

todos os projectos de integração paisagística e de relocalização definidos na DIA, projectos esses que 

deverão ser objecto de aprovação em fase de RECAPE” deve referir que se reporta especificamente a 

ocorrências patrimoniais, de forma a diferenciar estas intervenções das restantes, decorrentes da 

implantação das barragens, acessos, estaleiros, escombreiras, etc. Considerando que a sua execução 

ocorrerá desfasada temporalmente e eventualmente espacialmente, deverá ficar expresso que a sua 

execução terá lugar e que esta se fará após o término de cada frente de obra. 
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Por outro lado, os diferentes PIP a executar, para além das presentes propostas, deverão ainda integrar 

as alterações introduzidas no âmbito desta fase de avaliação do RECAPE e que constam no presente 

parecer. 

 

8. Estudo de base ao Plano de Acção preconizado no elemento n.º 3 da sócio-economia 
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 infra-estruturas 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. 

As propostas apresentadas, em particular para a Área de lazer de Daivões (Escombreira 31c/Estaleiro), no 

capítulo “6. Actuações específicas da restauração paisagística” do “Projecto de Integração e Recuperação 

Paisagística (Anexo B.IX)”, visam o cumprimento desta medida. Considera-se que, a concretizarem-se 

deverão ter em consideração todas as entidades com jurisdição sobre as respectivas áreas e todos os 

actuais e futuros planos que condicionam o tipo de utilização no perímetro da albufeira a criar. Acresce 

referir, que se considera que deverá ser tido em atenção a eventual existência de habitats e outras zonas 

sensíveis do ponto de vista ecológico, quanto à ocorrência de espécies que revelem ser susceptíveis à 

presença desta perturbação. 

Contudo, apresentam-se ainda, algumas considerações gerais e transversais, que devem ser ponderadas 

e vertidas no Projecto de Execução. 

Assim, considera-se que: 

 Devem ser integrados e valorizados, tanto quanto possível, a eventual presença afloramentos 

rochosos, patrimoniais, meandros e a presença de vegetação ripícola que possam no seu 

conjunto contribuir para uma maior qualidade cénica do espaço; 

 O seu dimensionamento, configuração espacial/zonamento deve ter em consideração a 

capacidade de carga da(s) área(s) proposta(s), de forma a evitar a degradação do local. De igual 

forma as propostas de vegetação e materiais deverão ter em consideração os resultados dessa 

avaliação; 

 Dado o carácter florestal local das localizações propostas no RECAPE, a zona de enquadramento 

envolvente, deverá procurar que, para além desta função, sirva igualmente de barreira à 

propagação de eventuais incêndios através da utilização de espécies vegetais mais adequadas e 

observe todas as questões de segurança e salvaguarda de pessoas e bens; 

 A concepção dos acessos deve observar a facilidade do acesso e manobra dos diferentes 

veículos: serviços, manutenção, salvação e emergência. 

Nas situações próximas de linhas de água ou do plano de água da albufeira, considera-se que deverão 

também ser equacionadas as seguintes orientações: 

 Ponderada a recolha de sedimentos - gravilha, cascalho, seixo - na área a inundar, para eventual 

utilização na criação da praia fluvial; 

 Os acessos se façam de forma perpendicular à linha de água; 

 Sejam considerados passadiços sobre estacas, em zonas mais sensíveis, perpendiculares e/ou 

paralelos à linha de água, de forma a proteger a vegetação existente e proposta; 
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 Se considere a variação de níveis de água, mais expressiva em áreas mais planas, de forma a que 

não comprometa a qualidade da praia e da vegetação proposta. 

 

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; 

Esta medida foi inserida no PGA e ainda noutros documentos apresentados como Planos, pelo que se 

considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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; 

Esta medida foi inserida no PGA e ainda noutros documentos apresentados como Planos, pelo que se 

considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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; 

Considera-se assegurado o cumprimento desta medida uma vez que está inscrita no capítulo ”5. 

Descrição dos tratamentos a utilizar” e no capítulo “6. Actuações específicas da restauração paisagística” 

do “Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (Anexo B.IX)”, que integra o presente RECAPE. 

 

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 vegetação; 

Considera-se assegurado o cumprimento desta medida uma vez que está inscrita no capítulo “5. 

Descrição dos tratamentos a utilizar” e no capítulo “6. Actuações específicas da restauração paisagística” 

do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (Anexo B.IX), que integra o presente RECAPE. 

 

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; 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 
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f) Deverão ser usadas unicamente espécies de árvores, arbustos e herbáceas 
autóctones na área de intervenção, produzidos a partir de propágulos recolhidos 
no local; 

A medida considera-se parcialmente cumprida ao estar inscrita no capítulo “5. Descrição dos tratamentos 

a utilizar” e no capítulo “6. Actuações específicas da restauração paisagística” do Projecto de Integração e 

Recuperação Paisagística (Anexo B.IX) e no Documento VIII do Anexo B.IV.5, que prevê a criação de um 

viveiro de plantas autóctones, integrando ambos o presente RECAPE. 

Porém, constata-se que a proposta de espécies contrariam esta indicação pelo que se procede à sua 

identificação e correcção com maior detalhe em capítulo próprio deste parecer. Acresce que, apesar de se 

prever a criação de viveiro, nunca é dito que as plantas produzidas no mesmo serão usadas na 

implementação dos projectos de Recuperação e Integração Paisagística previstos, ou que estes não 

incluirão, sob pretexto algum, plantas alóctones ou autóctones mas produzidas a partir de propágulos 

com origem em outras regiões biogeográficas. Apesar desta medida se constituir como uma alínea 

específica do IX Paisagem - ponto 9 da DIA, relativamente aos aspectos que os Projectos de Integração e 

Recuperação Paisagística devem observar, considera-se como uma preocupação relevante e transversal, 

pelo que a sua redacção deve constar de forma clara e expressa no Plano de Gestão Ambiental (PGA), no 

sentido de que apenas poderão ser usadas espécies autóctones locais, produzidas a partir de material 

local. 

 

g) Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha 
sido observado comportamento invasor em território nacional; 

A medida considera-se cumprida ao estar inscrita no capítulo “5. Descrição dos tratamentos a utilizar” e 

no capítulo “6. Actuações específicas da restauração paisagística” do Projecto de Integração e 

Recuperação Paisagística (Anexo B.IX), que integra o presente RECAPE e não se considera estarem 

propostas espécies vegetais que revelem esta carácter. 

Apesar desta medida se constituir como uma alínea específica do IX Paisagem - ponto 9 da DIA, 

relativamente aos aspectos que os Projectos de Integração e Recuperação Paisagística devem observar, 

considera-se uma preocupação transversal e relevante, pelo que a sua redacção deve constar de forma 

clara e expressa no Plano de Gestão Ambiental (PGA), no sentido de que não poderão ser utilizadas toda 

e qualquer espécie exótica e que em particular manifeste comportamento invasor no território nacional, 

devendo inclusive observar a legislação própria relativa a esta questão. 

 

h) Deverá ser avaliada a viabilidade de transplante de exemplares arbóreo-
arbustivos 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; 

Considera-se esta medida parcialmente cumprida. A medida no que respeita ao transplante de espécies 

vegetais considera-se cumprida ao estar inscrita no Anexo 23 – Plano de Desmatação da Albufeira, nos 

capítulos: 2.2 Enquadramento da Empreitada de Desmatação; 3.5 Condicionantes ambientais e 3.5.1.1 

Espécies Vegetais a Transplantar, documento integrante do RECAPE. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 146 

Apesar desta medida se constituir como uma alínea específica do IX Paisagem - ponto 9 da DIA, 

relativamente aos aspectos que os Projectos de Integração e Recuperação Paisagística devem observar, 

considera-se que a sua redacção deve constar de forma clara e expressa no Plano de Gestão Ambiental 

(PGA). Assim, deverá ficar expressa esta medida, no sentido de que deve ser feita a identificação, 

avaliação da viabilidade e transplante dos exemplares vegetais (para a área de viveiro a criar ou 

directamente para a sua localização definitiva) que reúnam condições para tal operação, de forma a que 

possam ser contempladas em sede de caderno de encargos. 

Em relação ao cumprimento da área prevista para viveiro, o Documento VIII do Anexo B.IV.5 integrando 

o presente RECAPE, prevê a criação de um viveiro de plantas autóctones. Porém, constata-se que a 

proposta para a sua criação em termos de dimensionamento e objectivos não cumpre integralmente esta 

medida a que acresce ser considerada incorrectamente como medida de compensação. Considera-se 

ainda, que a(s) área(s) de implantação, a estrutura e equipamento necessário ao viveiro temporário, para 

receber os exemplares em eventual situação de transplante e para propagação do material vegetal 

recolhido localmente, tal como indicado na DIA, no item Paisagem (RECAPE) ponto 9 alínea h), deve 

constar de forma clara e expressa no Plano de Gestão Ambiental (PGA), de forma a que possam ser 

contempladas em sede de caderno de encargos. 

A construção e a manutenção do viveiro, visa a obtenção e o fornecimento de material vegetal em 

quantidade e qualidade para satisfazer as necessidades das inúmeras áreas no âmbito da sua 

recuperação e integração paisagística, do conjunto das três barragens e estruturas associadas, não 

devendo por isso ser considerada como medida de compensação. A recuperação paisagística exige um 

elevado número de exemplares de cada espécie, pelo que deverá assegurar-se atempadamente a sua 

disponibilidade para recuperação das áreas intervencionadas e para as obras de Engenharia Natural. 

Todos os exemplares devem ter origem na vegetação natural/potencial local, quer através da recolha de 

semente quer sobretudo de estacaria. Deverá haver articulação sinergética com as intenções 

preconizadas no Plano de Desmatação da Albufeira, onde se prevê a recolha de material vegetativo, 

seminal e onde poderá também ter lugar a prospecção de solos onde se verifique a regeneração natural, 

de forma a gerir as quantidades necessárias e os tipos de espécies viáveis, promovendo a viabilidade 

desta medida, a qualidade da vegetação e o sucesso na sua utilização e sobrevivência. A área de viveiro 

visa ainda acolher, e a permanência temporária dos exemplares de plantas que se revelem viáveis para 

transplante e posterior utilização na plantação das áreas a recuperar ou a integrar. No limite, ainda que 

possam ser provenientes de outros viveiros locais, deverá efectuar-se um controle rigoroso de qualidade 

e de certificação da proveniência local. 

Nestes termos, o dimensionamento apresentado para a concretização desta medida deverá ser 

equacionado quanto à capacidade de resposta. 

 

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; 

A medida considera-se parcialmente cumprida ao estar inscrita no Documento IX - Criação de um banco 

de sementes de plantas autóctones do Anexo B.IV.5, que integra o RECAPE. A medida é assegurada 

através da recolha de propágulos, que serão posteriormente mantidos em viveiro, também previsto neste 

anexo no Documento VIII - Criação de um viveiro de Plantas Autóctones. 

Constata-se que as intenções apresentadas não se enquadram totalmente com os objectivos que se 

visam com a medida e que são fornecer material vegetal com qualidade e quantidade suficiente para as 

áreas a recupera e a integrar. Verifica-se com alguma reserva a aparente falta de articulação com o Plano 
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de Desmatação da Albufeira (Anexo 23), dado que este último não faz referência a estas operações e à 

eventual necessidade de selecção e protecção das zonas concretas onde será feita a recolha dos 

propágulos de forma a compatibilizar ambas as operações e não serem coincidente no tempo, sendo que 

a recolha deverá iniciar-se quanto antes. Assim, considera-se que estas questões deverão ser 

salvaguardadas e que deverá ser assegurada expressamente esta articulação entre os referidos planos. 

 

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; 

Esta medida foi inserida no PGA e ainda noutros documentos apresentados como Planos, pelo que se 

considera assegurado o seu cumprimento. 

Considera-se que deverão ser equacionadas intervenções de Engenharia Natural para a generalidade das 

intervenções (acessos, taludes, etc.) previstas, mas com particular preocupação em zonas de margem, 

onde se registe actualmente situações de erosão ou onde seja previsível maior risco, dentro da faixa 

interníveis, bem como nas linhas de água tributárias e até onde se faz sentir a influência da albufeira, 

como solução de recuperação e prevenção, sendo que são técnicas com resultados tendencialmente 

positivos e de baixo impacte visual. 

 

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

A medida considera-se cumprida ao estar inscrita no capítulo “5. Descrição dos tratamentos a utilizar” e 

no capítulo “6. Actuações específicas da restauração paisagística” do Projecto de Integração e 

Recuperação Paisagística (Anexo B.IX), que integra o presente RECAPE, apresentando módulos de 

plantação para as situações identificadas como mais desfavoráveis. 

A verificar-se a possibilidade de gestão das escombreiras segundo as orientações sugeridas na Medida 2, 

deverão ser plantadas árvores e arbustos autóctones em bolsas de terra criadas para o efeito, na zona 

dos patamares/banquetas, de forma a constituir uma cortina vegetal estratificada e multiespecífica, para 

além da recuperação dos taludes associados, que permitiria uma recuperação paisagística em 

concomitância com o depósito de materiais. 

 

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

A medida considera-se parcialmente cumprida ao estar inscrita no capítulo “5. Descrição dos tratamentos 

a utilizar” e no capítulo “6. Actuações específicas da restauração paisagística” do Projecto de Integração e 

Recuperação Paisagística (Anexo B.IX), que integra o presente RECAPE, identificando em cartografia as 

áreas/situações que serão objecto destas operações. 

Considera-se que deve ser equacionado a possibilidade de se proceder à hidrossementeira de herbáceas 

e arbustiva, em fases diferentes, mas na mesma estação temporalmente espaçadas 4 a 6 semanas. 

O não cumprimento da obrigatoriedade de utilização apenas de espécies da flora local é comentado na 

alínea seguinte. 
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m) Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas e 
arbóreas da flora local; 

A medida considera-se parcialmente cumprida ao estar inscrita no capítulo “5. Descrição dos tratamentos 

a utilizar” e no capítulo “6. Actuações específicas da restauração paisagística” do Projecto de Integração e 

Recuperação Paisagística (Anexo B.IX), que integra o presente RECAPE, identificando em cartografia as 

áreas/situações que serão objecto destas operações. 

A medida considera-se parcialmente não cumprida por se utilizarem espécies que não são da flora local: 

as sementeiras e plantações em módulo deverão excluir as espécies Sanguisorba officinalis e Pinus 

pinaster. 

Apresentam-se algumas considerações que devem ser ponderadas e eventualmente vertidas no Projecto 

de Execução e que se crê poderem ser um contributo a ter em consideração aquando da sua execução: 

 Deverão ser previstas covas de plantação com maiores dimensões/ volume de terra vegetal nos 

casos em que a plantação se faça nas escombreiras ou situações com reduzido substrato ou solo 

disponível; 

 No caso do Pinus pinaster (pinheiro-bravo), dado não ser autóctone da área, deverá ser 

substituído; 

 A análise das misturas de sementes propostas mostrou que algumas das espécies listadas, 

embora autóctones, não são adequadas ao local, por questões bioclimáticas e considerando que 

as mesmas serão aplicadas em áreas pedregosas (nomeadamente escombreiras) e edaficamente 

secas, pelo que a probabilidade de sucesso das respectivas sementeiras é muito baixa. Assim, as 

seguintes espécies deverão ser retiradas das misturas e substituídas por outras mais apropriadas: 

Herbáceas H1-Nardus stricta (espécie de sítios húmidos), Lotus corniculatus (espécie de ribeiras); 

Arbustivas H1-Erica lusitanica (espécie de sítios húmidos); Arbustivas H2-Genista florida (espécie 

de maiores altitudes). Alerta-se para o facto de a espécie Sedum pruinatum, apresentado como 

uma gramínea, é, na realidade, uma crassulácea, pelo que a sua inclusão nesta mistura poderá 

resultar de um equívoco; 

 Da análise dos planos de plantação propostos resulta também que a escolha das espécies recaiu 

frequentemente sobre plantas ripícolas ou freatófilas, que dificilmente vingarão em situações de 

recuperação de pedreiras, mesmo que próximas da água, devido à natureza rochosa do 

substrato. Assim, Erica lusitanica e Betula celtiberica deverão ser removidas e substituídas por 

espécies mais adaptadas a solos secos e rochosos. Também o uso de Salix atrocinerea e de Alnus 

glutinosa deve ser ponderado; 

 A aplicação do conceito de “flora local” implica o conhecimento da vegetação espontânea no local 

a recuperar/integrar. O presente projecto localiza-se numa área de fronteira entre tipos 

bioclimáticos, pelo que inclui várias séries de vegetação distinta. Na escolha das espécies a 

semear ou plantar devem considerar-se as plantas dominantes das várias etapas de substituição 

das seguintes séries de vegetação (de acordo com Capelo et al., 20071): acima dos 800 m, em 

território Temperado, a série Holco mollis-Querco pyrenaicae Sigmetum; abaixo dos 700 m, em 

território Mesomediterrânico, as séries Viburno tini-Querco roboris Sigmetum, na maior parte da 

área, e Physospermo-Querco suberis Sigmetum nas cotas mais baixas, junto ao Vale do Tâmega; 

entre os 700 e os 800m (valores aproximados, a confirmar no local por interpretação da 

vegetação existente), território Supramediterrânico, a série Genisto-Querco pyrenaicae 

Sigmetum; 

                                                 
1
 CAPELO, J., MESQUITA, S., COSTA, J.C., RIBEIRO, S., ARSÉNIO, P., NETO, C., MONTEIRO, T., AGUIAR, C., HONRADO J., 

ESPÍRITO-SANTO, M.D. & LOUSÃ, M. (2007). A methodological approach to potential vegetation modeling using GIS techniques and 
phytosociological expert-knowledge: application to mainland Portugal. Phytocoenologia 37(3-4): 399-415. 
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 É fundamental ter em conta que a maioria das situações de plantação, em particular na 

recuperação de pedreiras e escombreiras, não corresponde a situações edafoclimáticas mésicas, 

mas sim a situações edafoxerófilas, pelo que devem ser preferidas espécies com maior adaptação 

à secura, no contexto local. 

 

n) Deverão incluir um Plano de Manutenção com a calendarização para o conjunto 
de operações que o mesmo deve observar; 

A medida considera-se parcialmente cumprida ao estar inscrita no capítulo “7. Plano de Manutenção” do 

Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (Anexo B.IX), que integra o presente RECAPE.  

Constata-se que aparentemente não pressupõe a sua aplicação a todas as áreas a recuperar ou a 

integrar. Uma vez que as diferentes frentes de obra terão períodos de construção desfasados e entrarão 

em exploração em momentos diferentes (acessos, estaleiros, escombreiras, etc.), considera-se que esta 

medida é aplicável a todas as intervenções e deverá ser observada a partir do momento em que são 

feitas as primeiras integrações e recuperações, a título de exemplo, nos acessos. 

Assim, a manutenção das áreas e/ou infra-estruturas, objecto de integração e recuperação paisagística, 

deverá observar o Plano de Manutenção e respectivo cronograma. Nestes termos, o Plano apresentado 

para além das diferentes operações previstas, deverá ser adaptado e apresentar detalhe adequado à 

especificidade de cada área de intervenção. O Cronograma associado deverá ser também adequado e, 

relativamente à questão particular da rega, deverá prever a possibilidade da rega ter lugar em qualquer 

mês, em virtude da irregularidade dos períodos com temperaturas elevadas. Assim, deverá ficar previsto 

que o número de regas mínimo por semana e as respectivas dotações. 

 

o) Deverá ser assegurado um período de manutenção de 3 anos das espécies 
plantadas/semeadas de modo a garantir a sua permanência. 

A medida considera-se parcialmente cumprida ao estar inscrita referência à mesma no capítulo “7. Plano 

de Manutenção” do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (Anexo B.IX), que integra o 

presente RECAPE. Considera-se que a sua redacção deve constar de forma clara e expressa no Plano de 

Gestão Ambiental (PGA). 

Constata-se que aparentemente não é pressuposta a sua aplicação a todas as áreas a recuperar ou a 

integrar, devendo ser consideradas as mesmas observações apresentadas na anterior alínea. 

 

 

4.3.2.3. PREVIAMENTE À FASE DE ENCHIMENTO 

Sistemas Ecológicos 

Estipulando a DIA a necessidade de apresentação de um conjunto de elementos relacionados com os 

Sistemas ecológicos, no RECAPE é referido que os mesmos serão entregues na Primavera de 2011. Tal 

como nome indica, a entrega destes elementos não é obrigatória para esta fase, pelo que o seu 

cumprimento não é determinante para esta análise. 

No cumprimento do ponto 2 dos Sistemas Ecológicos, dos Elementos a apresentar em RECAPE, são 

apresentados os dados já existentes que possam contribuir para alguns estudos. 
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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. 

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). 

Este estudo não corresponde com o estudo que foi solicitado na DIA mas os dados recolhidos poderão 

contribuir para a situação de referência e para a definição do Plano de Monitorização. A realização de 

uma visita por estação é insuficiente para caracterizar a comunidade de morcegos existentes. Não é 

reconhecida a presença potencial de Pipistrellus pygmaeus tanto nas espécies potencialmente presentes 

como nas detectadas, sendo muito provável a sua presença na área. A identificação de Myotis 

emarginatus e Eptesicus serotinus não é possível de ser feita através de ultra-sons por não ser possível 

distinguir estas espécies de Myotis bechsteinii e de Eptesicus isabellinus respectivamente. Não são 

apresentados os critérios que permitiram a identificação de M. daubentoni e de Pipistrellus pipistrellus, 

dado que existem sobreposições com outras espécies. Devido às dificuldades de identificação de espécies 

por ultra-sons, estranha-se por isso a não existência de complexos de espécies. São apresentados dados 

de abundância por espécie e por estação (por vezes designados de densidade) mas isso não é possível de 

obter através dos ultra-sons, não existindo correspondência com número de animais presentes mas 

apenas com número de passagens, que podem ser do mesmo animal ou de outro. A referência à 

detecção de 7 espécies durante o EIA (pág. 16) está errada sendo corrigida logo no Quadro 3. Considera-

se que o documento deverá ser revisto. Recomenda-se que em futuros trabalhos de quirópteros sejam 

seguidas as recomendações constantes do documento “ICNB 2010. Barragens. Linhas Orientadoras para 

a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Planos de Monitorização: Quirópteros. Instituto da 

Conservação da Natureza e da Biodiversidade, Lisboa. iii +17 pp”, já disponibilizado ao promotor. Solicita-

se o envio de uma cópia das gravações. 

Alerta-se para o facto do estudo solicitado na DIA dever incluir não só os abrigos cavernícolas mas 

também a prospecção de abrigos florestais, fissurícolas ou em estruturas antrópicas. 

 

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. 

O estudo não responde completamente ao pedido da DIA porque não abrange um ciclo anual. Além 

disso, houve amostragens realizadas em épocas pouco favoráveis, alguns dos estudos foram apenas 

preparatórios e a cobertura de amostragem para várias espécies foi insuficiente dado que grande parte 

do vale do rio Tâmega que será inundado não foi amostrado. O estudo deverá apontar medidas 

minimizadoras e compensatórias consideradas adequadas para as espécies protegidas e ameaçadas que 

serão afectadas pelo projecto. Não se considera necessário a continuação do estudo dos lagostins e, no 

caso dos mexilhões-de-rio, deverá ser feito o estudo preconizado nos Elementos a apresentar em RECAPE 

previstos na alínea b) do n.º 1 do sub-capítulo IV) Sistemas Ecológicos do capítulo Elementos a 

apresentar no RECAPE. 
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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. 

A elevada incerteza na identificação genética de dejectos de Toupeira-de-água, derivada da incapacidade 

de amplificação por degradação molecular das amostras, implica que devem ser utilizadas técnicas 

alternativas que possam contribuir para a identificação dos mesmos, nomeadamente a identificação de 

pêlos presentes nos dejectos, assim como devem ser considerados como prováveis os dejectos não 

identificados considerados no campo como sendo de Toupeira-de-água. Assim, os dados devem ser 

revistos. Estão em falta locais de prospecção referentes a troços de afluentes do rio Tâmega não 

afectados pelas barragens, quer na zona das albufeiras, quer a montante do Alto Tâmega, situação que 

deve ser colmatada. 

 

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. 

Estão em falta locais de prospecção referentes a troços de afluentes do rio Tâmega não afectados pelas 

barragens, quer na zona das albufeiras, quer a montante do Alto Tâmega, situação que deve ser 

colmatada. 

 

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.  

No caso dos répteis, não é apresentado um mapa com a localização dos transectos que permita verificar 

o cumprimento do solicitado na DIA, nomeadamente no que se refere às linhas de água afluentes das 

albufeiras. Também não é referido se os transectos foram repetidos ao longo do tempo ou apenas 

realizados uma vez. Esta situação deverá ser esclarecida e os falhas colmatadas. Considera-se de difícil 

realização e de duvidoso sucesso, a transferência de animais antes da desmatação, dado que isso implica 

a libertação do animal na fase posterior à desmatação, por forma a que este não regresse à área a 

desmatar e/ou em locais afastados da área a desmatar. Considera-se que esta situação só deverá ser 

aplicada para espécies ameaçadas. 

No que se refere aos anfíbios, o estudo não responde ao pedido na DIA porque não é realizado na época 

adequada. Também não é mostrado em mapa o esforço de amostragem realizado que permita confirmar 

o cumprimento da DIA, nomeadamente no que se refere às linhas de água afluentes das albufeiras, nem 

se houve repetição da prospecção ao longo do tempo. Deverá ser acautelada uma medida de 

minimização que permita transferir para outros locais, espécimes recolhidos nos enclaves situados em 

área inundável, previamente à sua destruição ou enchimento da albufeira. 
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n) Estudo e actualização da distribuição, abundância e fenologia da avifauna, 
durante um ciclo anual. 

Embora estes dados contribuam para o estudo solicitado, o mesmo ainda não está concluído dado que 

falta completar o ciclo anual. Também é importante referir que o estudo deverá integrar todo os dados 

obtidos no último ano, mesmo que derivados de estudos com objectivos diferentes e é importante fazer 

uma comparação com os dados do EIA. A cobertura da área por pontos para aves nocturnas é 

insuficiente, dado que uma parte significativa da área envolvente à albufeira do Alto Tâmega, 

nomeadamente a sua margem esquerda, não está a ser amostrada, situação que deve ser colmatada. Os 

relatórios deverão minimizar ou retirar totalmente, os textos descritivos que não contribuam para a 

análise dos dados. Os quadros das abundâncias por ponto/transectos deverão ser remetidos para anexo. 

 

 

4.3.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

No RECAPE é referido que, relativamente às medidas de minimização, a avaliação da conformidade do 

Projecto de Execução é apresentada no Capítulo 4 do RECAPE ("Conformidade com a DIA"), sendo ainda 

dito que as medidas de minimização da DIA estão patentes no Plano de Gestão Ambiental (PGA). 

Constituindo o PGA um anexo do RECAPE (Anexo O.14), considera-se que o Relatório Técnico do RECAPE 

deveria ter demonstrado como foram integradas no PGA as medidas estipuladas na DIA e não remeter a 

sua verificação apenas para a consulta do PGA. 

Por outro lado, verifica-se que não está prevista nos Cadernos de Encargos a obrigatoriedade de 

cumprimento quer do PGA apresentado quer de todos os aspectos que deverão ser cumpridos. Constata-

se ainda que no PGA é referido que "No início dos trabalhos, o empreiteiro submeterá à Iberdrola para 

aprovação os meios que irá utilizar na obra para assegurar o controlo das actividades com impacto 

ambiental identificados no Plano de Gestão Ambiental e no Plano de Emergência da obra e evidenciar a 

conformidade dos mesmos com as medidas da DIA para a construção/cláusulas ambientais do caderno de 

encargos". 

No PGA é ainda referido que "São de cumprimento obrigatório todas as medidas constantes da DIA, 

incluindo as medidas de minimização constantes da Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de 

Construção da Agência Portuguesa do Ambiente APA), nomeadamente: 1; 3; 6 a 11; 14, 38; 40 a 41; 43; 

45 a 53. Serão enumeradas, seguidamente, as medidas a aplicar com base na DIA e na Lista de Medidas 

da APA, um conjunto de boas práticas ambientais a adoptar que o empreiteiro implementará 

obrigatoriamente com o objectivo de diminuir os impactes ambientais". 

Face ao exposto, considera-se que, previamente ao licenciamento do projecto, deve ser demonstrada a 

inclusão nos Cadernos de Encargos dos Projectos de Execução da obrigatoriedade de cumprimento do 

PGA e do Plano de Gestão de Resíduos. 

Estes documentos deverão ser revistos e completados com os aspectos identificados no presente Parecer, 

de modo a integrar todos os aspectos identificados. 

 

4.3.3.1. 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). 
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Verifica-se que das medidas referidas pela ANPC apenas está assegurado, no PGA, o cumprimento das 

seguintes: 2.c, f, g, h, i. 

Assim, considera-se que deverão ser integradas no PGA as restantes medidas referidas pela ANPC. 

 

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. 

Verifica-se que está assegurado o cumprimento destas medidas, uma vez que estão inseridas no PGA. No 

entanto, considera-se de tecer alguns comentários sobre algumas delas. 

 

Medida 1- Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, 
designadamente à população residente na área envolvente. A informação 
disponibilizada deve incluir o objectivo, a natureza, a localização da obra, as 
principais acções a realizar, respectiva calendarização e eventuais afectações à 
população, designadamente a afectação das acessibilidades. 

Esta medida conjuga-se com a medida específica do Plano de Comunicação, pelo que sobre ela recai as 

considerações anteriormente tecidas. 

 

Medida 3 - Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores e encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às 
acções susceptíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização a 
implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

Deve, previamente ao início da obra, ser apresentada informação sobre quais as acções de formação e de 

sensibilização ambiental a desenvolver, com breve descrição do seu conteúdo. 

 

Medida 38 - A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a 
via pública deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por 
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, 
deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos para a 
utilização e manutenção desses dispositivos adequados 

Previamente ao início da obra deverão ser indicados os mecanismos e os meios a afectar previstos para 

cumprimento desta medida. 

 

3. Devem ser implementados todos os projectos a apresentar no RECAPE. 

Não é feita referência no RECAPE sobre esta imposição da DIA. 

 

Fase de exploração 

4. Cumprir as várias medidas de minimização referidas pela ANPC. 

Deverá ser demonstrado, previamente ao licenciamento do Projecto de Execução, o modo como se prevê 

ser dado cumprimento às medidas de minimização referidas por esta entidade, para esta fase, uma vez 

que tal não é efectuado no RECAPE. 
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4.3.3.2. 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. 

Esta medida está a ser cumprida e os trabalhos arqueológicos determinados na DIA foram já realizados 

ou encontram-se em execução. 

 

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). 

Não foi encontrada nenhuma referência a esta determinação da DIA nos documentos entregues. Deste 

modo, esta medida deve ser inserida no Plano de Salvaguarda Patrimonial e nos Cadernos de Encargos. 

 

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. 

Esta medida encontra-se prevista no Plano de Salvaguarda Patrimonial (ponto 7.3). 

 

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. 

O acompanhamento arqueológico encontra-se genericamente previsto no Plano de Salvaguarda 

Patrimonial ainda que não exactamente nestes termos, pelo que previamente ao licenciamento do 

Projecto de Execução, deverá ser reformulado e incluir a medida tal como consta da DIA. 

 

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. 

Esta medida encontra-se prevista no Anexo B.VIII.3 (medidas de minimização para a fase de construção) 

no Plano de Salvaguarda Patrimonial (ponto 7.3). 

 

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

Os Projectos de Execução para a concretização destas medidas não estão ainda aprovados. Na sequência 

da sua aprovação pela tutela do património cultural, devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda 

Patrimonial previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 
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7. Executar o desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais, previamente 
aprovadas em RECAPE. 

Os Projectos de Execução para a concretização destas medidas não estão ainda aprovados. Na sequência 

da sua aprovação pela tutela do património cultural, devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda 

Patrimonial previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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

Esta medida encontra-se prevista no Plano de Salvaguarda Patrimonial (ponto 7.3). 

 

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. 

Os Projectos de Execução para a concretização destas medidas não estão ainda aprovados. Na sequência 

da sua aprovação pela tutela do património cultural, devem ser transpostos para o Plano de Salvaguarda 

Patrimonial previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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). 

Esta medida não está inserida no PGA e, dado tratar-se de uma medida de minimização, não deverá 

integrar o lote de medidas compensatórias. Assim, previamente ao licenciamento do Projecto de 

Execução, deve ser demonstrada a forma de cumprimento desta medida. 

 

11. Recuperação das áreas intervencionadas, acessos incluídos, no âmbito dos 
aproveitamentos que não serão realizados. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

12. Garantia de existência de, pelo menos, uma passagem para mamíferos de médio 
porte, na zona não subterrânea do circuito hidráulico Gouvães-Daivões, e de outras 
passagens no restante troço não subterrâneo, para fauna de menores dimensões. 

Esta medida, deixa de ser aplicável devido às alterações inseridas no Projecto de Execução. 
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Fase de construção e de primeiro enchimento 

13. Contenção/retenção de eventuais escorrência e/ou derrames. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

14. Armazenamento em recipientes adequados e estanques de óleos, lubrificantes, tintas, 
colas e resinas que deverão ser posteriormente enviados a destino final adequado. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

15. Localização dos estaleiros e edifícios sociais de modo a não afectar captações. 

O RECAPE não apresenta elementos que permitam verificar o cumprimento desta medida, Verifica-se 

ainda que a mesma não foi inserida no PGA. Assim, deverá ser apresentada a demonstração do seu 

cumprimento previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

O RECAPE não apresenta elementos que permitam verificar o cumprimento desta medida, Verifica-se 

ainda que a mesma não foi inserida no PGA. Assim, deverá ser apresentada a demonstração do seu 

cumprimento previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

19. As áreas de manchas de empréstimo e de escombreiras deverão ser recuperadas logo 
após a conclusão dos trabalhos. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 
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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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida encontra-se prevista no Anexo B.VIII.3 (medidas de minimização para a fase de construção) 

e deve ser vertida para o Plano de Salvaguarda Patrimonial. 

 

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. 

Considera-se assegurado o cumprimento desta medida. No entanto, deverá, previamente à fase de obra, 

ser apresentada a sinalética e respectivos locais, que obriguem ao cumprimento da medida. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. No entanto, 

deverá, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada a sinalética e respectivos locais, que 

obriguem ao cumprimento da medida. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. No entanto, 

deverá, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada sinalética e respectivos locais, que 

obriguem ao cumprimento da medida. 

 

25. Não realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. No entanto, 

deverá, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada sinalética e respectivos locais, que 

obriguem ao cumprimento da medida. 
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26. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. No entanto, 

deverá, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada sinalética e respectivos locais, que 

obriguem ao cumprimento da medida. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. No entanto, 

deverá, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada sinalética e respectivos locais, que 

obriguem ao cumprimento da medida. 

 

28. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas 
velocidades moderadas. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. No entanto, 

deverá, previamente ao início da fase de obra, ser apresentada sinalética e respectivos locais, que 

obriguem ao cumprimento da medida. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

30. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que 
originem o menor ruído possível. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

32. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem 
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom 
estado de conservação/manutenção. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 
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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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

35. Deverá ser evitada a utilização de sinais sonoros, excepto os associados a medidas de 
segurança, nas imediações das povoações e das habitações dispersas. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

36. Deverá ser efectuado o correcto dimensionamento do diagrama de frotas. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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). 

Uma vez que Linhas de Muito Alta Tensão são objecto de AIA próprio, esta medida deixa de ter 

enquadramento no presente projecto. 

 

38. As áreas perturbadas temporariamente pela presença e movimentação de maquinaria 
deverão ser minimizadas e delimitadas fisicamente, para que não sejam 
ultrapassadas acidentalmente. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA e ainda noutros documentos apresentados como Planos, pelo que se 

considera assegurado o seu cumprimento. No entanto, considera-se que deverá ser incluído no PGA, no 

ponto 7.2 Protecção da Flora e da Fauna ou noutro, que o material proveniente da desmatação ou 

desarborização, a ser estilhaçado e eventualmente espalhado nas zonas a recuperar, deve excluir desta 
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acção de forma expressa todo o material proveniente do corte/arranque de espécies vegetais exóticas 

invasoras. 

 

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. 

Esta medida não foi inserida no PGA, pelo que deve ser demonstrado de que forma ela é aplicada dado 

que os estaleiros e zonas de obras necessitarão de ligações à rede eléctrica, devendo ser aplicados os 

critérios minimizadores de colisão e electrocussão de aves. Esta demonstração deverá ser apresentada 

previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

43. Deve ser assegurada a manutenção de espécimens arbóreos notáveis nas áreas de 
estaleiros, sempre que tecnicamente exequível. 

Esta medida foi inserida no PGA e ainda noutros documentos apresentados como Planos, pelo que se 

considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA. No entanto, não está esclarecido se no âmbito da opção da pedreira de 

Gouvães (alvo de processo de AIA autónomo), foram analisadas as alternativas existentes para 

fornecimento de inertes, constituídas pelas numerosas pedreiras existentes na região. Esta informação 

deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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); 
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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 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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

47. As escombreiras que ficarão submersas deverão ser devidamente consolidadas e 
estabilizadas. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida não está inserida no PGA, pelo que deverá ser demonstrada a forma de cumprimento desta 

determinação da DIA. Esta demonstração deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do 

Projecto de Execução. 

 

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. 

De acordo com o Plano de Recuperação Paisagística, todos os estaleiros definidos em Projecto de 

Execução que não sejam utilizados para outros fins no âmbito do projecto, serão objecto de recuperação 

paisagística. Considera-se que esta medida carece de confirmação da vontade dos proprietários em que 

seja feita a recuperação paisagística ou a sua utilização para outros fins e da sua adequação aos PMOT. 

Esta confirmação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 
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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. 

Esta medida depende dos percursos a utilizar pelo tráfego de veículos pesados, durante a execução da 

obra, pelo que deverá ser incluída no PGA. 

Assim, a demonstração da sua inclusão no PGA deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do 

Projecto de Execução. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento, devendo, em 

fase de obra ser apresentados relatórios sucintos, com periodicidade mínima anual, contendo o 

programa, destinatários, assim como data e local de realização. 

 

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. 

Esta medida não está inserida no PGA, pelo que deverá ser demonstrada a forma de cumprimento desta 

determinação da DIA e a sua integração no PGA. Esta demonstração deverá ser apresentada previamente 

ao licenciamento do Projecto de Execução. 

Por outro lado, considera-se que deverá ser apresentado, com periodicidade mínima anual, relatório 

sucinto contendo evidências sobre o ponto de situação do acordo estabelecido entre a Iberdrola e o 

proprietário/arrendatário. 

 

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. 

Esta medida não está inserida no PGA, pelo que deverá ser demonstrada a forma de cumprimento desta 

determinação da DIA e a sua integração no PGA. Esta demonstração deverá ser apresentada previamente 

ao licenciamento do Projecto de Execução. 

Por outro lado, considera-se que deverá ser apresentado, com periodicidade mínima anual, relatório 

sucinto contendo evidências sobre o ponto de situação do processo de expropriações, na medida em que 

se vão concretizando, entre a Iberdrola e o proprietário (este relatório deverá identificar o proprietário, a 

parcela e os tipos de uso do solo). 

 

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 
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definidas em colaboração com as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia num 
processo participado pelas populações. 

Esta medida não está inserida no PGA, pelo que deverá ser demonstrada a forma de cumprimento desta 

determinação da DIA e a sua integração no PGA. Esta demonstração deverá ser apresentada previamente 

ao licenciamento do Projecto de Execução. 

Por outro lado, considera-se que deverão ser apresentadas evidências de que as soluções encontradas 

foram devidamente articuladas com entidades municipais e são ambientalmente viáveis. 

 

55. Na contratação de trabalhadores, deverá privilegiar-se o mercado local de emprego 
dos concelhos directamente afectados pelo empreendimento. 

Esta medida não está inserida no PGA, pelo que deverá ser demonstrada a forma de cumprimento desta 

determinação da DIA e a sua integração no PGA. Esta demonstração deverá ser apresentada previamente 

ao licenciamento do Projecto de Execução. 

Refere-se no entanto que, tendo em conta a sensibilidade e a relevância das questões relacionadas com o 

emprego, devem ser envidados contactos com os centros de emprego com competência na área de 

influência directa dos Municípios directamente afectados, bem como, complementarmente, ser 

consultados os próprios Municípios, que também detêm informação sobre necessidades de emprego. 

Deve também ser previsto um canal de comunicação directo entre os potenciais interessados e o próprio 

adjudicatário (ou a Iberdrola) e definidos os meios a afectar e formas de publicitação. 

Por outro lado, a questão do emprego deve ser objecto de monitorização a incluir no plano de 

monitorização da socioeconomia, que inclua pelo menos o número de trabalhadores afectos à obra, a 

respectiva freguesia e concelho de origem e meio de transporte utilizado nas deslocações casa-trabalho. 

 

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. 

Esta medida não está inserida no PGA, pelo que deverá ser demonstrada a forma de cumprimento desta 

determinação da DIA e a sua integração no PGA. Esta demonstração deverá ser apresentada previamente 

ao licenciamento do Projecto de Execução. 

Refere-se no entanto que, tendo em conta a sensibilidade e a relevância das questões relacionadas com o 

emprego, devem ser envidados contactos com os centros de emprego com competência na área de 

influência directa dos Municípios directamente afectados, bem como, complementarmente, ser 

consultados os próprios Municípios, que também detêm informação sobre necessidades de emprego. 

Deve também ser previsto um canal de comunicação directo entre os potenciais interessados e o próprio 

adjudicatário (ou a Iberdrola) e definidos os meios a afectar e formas de publicitação. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA. No entanto, não se considera cumprida, uma vez que se relaciona 

directamente com o Plano de Comunicação às populações e este deve incluir a sua forma e meios de 
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divulgação, que devem estar claramente definidos no PGA. Assim, previamente ao licenciamento do 

Projecto de Execução deverá ser demonstrado o seu cumprimento de acordo com o mencionado. 

 

58. Na zona de obra, deverá ser garantida a livre circulação de viaturas de socorro e 
emergência, especialmente nos períodos críticos de incêndios florestais. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida não está inserida no PGA, pelo que deverá ser demonstrada a forma de cumprimento desta 

determinação da DIA e a sua integração no PGA. Esta demonstração deverá ser apresentada previamente 

ao licenciamento do Projecto de Execução. 

Carece de meios de verificação que passarão pela evidência de que cada serviço afectado foi objecto de 

reposição oportuna, acordada com o respectivo proprietário ou entidade gestora. 

 

60. Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao 
projecto pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

No entanto, carece de meios de verificação que passarão pela evidência de que cada serviço afectado foi 

objecto de reposição oportuna, acordada com o respectivo proprietário ou entidade gestora. 

 

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. 

Não estando inserida no PGA, verifica-se que está previsto o cumprimento desta medida no âmbito de 

outros Planos apresentados no RECAPE. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 
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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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

Deve, previamente ao início da obra, ser definido qual o mecanismo de atendimento a criar, meios a 

afectar e demonstração de envio e recepção, pelas juntas de freguesia dos livros de 

reclamações/sugestões. 

 

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. 

Esta medida foi inserida no PGA, pelo que se considera assegurado o seu cumprimento. 

 

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. 

Deverá ser demonstrado, previamente ao licenciamento do Projecto de Execução, o modo como se prevê 

ser dado cumprimento a esta medida de minimização, uma vez que tal não é efectuado no RECAPE. 

Por outro lado, refere-se que deverá ser apresentado com periodicidade mínima anual, relatório sucinto 

contendo evidências sobre o ponto de situação do processo de expropriações, na medida em que se vão 

concretizando, entre a Iberdrola e o proprietário (este relatório deverá identificar o proprietário, a parcela 

e os tipos de uso do solo). 

 

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. 

Deverá ser demonstrado, previamente ao licenciamento do Projecto de Execução, o modo como se prevê 

ser dado cumprimento a esta medida de minimização, uma vez que tal não é efectuado no RECAPE. 

 

68. Deverá ser garantida a manutenção das áreas sujeitas a integração e recuperação 
paisagística. 

A medida considera-se parcialmente cumprida ao estar inscrita referência à mesma no capítulo “7. Plano 

de Manutenção” do Projecto de Integração e Recuperação Paisagística (Anexo B.IX), que integra o 

presente RECAPE. 

Constata-se, no entanto que, aparentemente, não pressupõe a sua aplicação a todas as áreas a recuperar 

ou a integrar, devendo considerar-se as mesmas observações apresentadas na alínea o) do ponto 9 do 
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capítulo”Paisagem” da DIA, em “Elementos a apresentar no RECAPE”. Este aspecto deverá ser colmatado 

previamente ao licenciamento do Projecto de Execução. 

 

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. 

Esta medida está relacionada e abrangida pelo Elemento 11 a apresentar no RECAPE, referente aos 

Recursos Hídricos, verificando que está inserida no Anexo B.III.11 do RECAPE, pelo que a análise e os 

comentários considerados necessários são apresentados no respectivo capítulo deste Parecer. 

 

4.3.4. 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). 

De acordo com RECAPE, esta medida será cumprida através do Plano de conservação das populações de 

quirópteros do Programa de compensação da bacia do Tâmega, e em concreto pela medida 23. 

A medida 23 prevê a protecção de 8 abrigos que deverão corresponder à totalidade das galerias de 

sondagens de Padroselos, situação que se considera que carece de confirmação, bem como apresentação 

dos respectivos Projectos de Execução. 

 

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.  

Conforme já comentado, a medida 28 não corresponde a uma medida de compensação e não responde 

às questões da DIA relativas à “gestão de habitats”, “aquisição e contratualização” e “medidas de gestão 

a longo prazo” pelo que esta medida da DIA não se considera cumprida. 

Apenas o habitat 91E0 foi detectado pelos estudos agora efectuados, mas tendo em conta a discrepância 

de identificação dos habitats, detectado no caso dos Bidoais, recomenda-se a leitura das fichas 

disponíveis no site do ICNB e a realização de novo trabalho de cartografia de habitats. 

O cumprimento desta medida corresponde à orientação de gestão do PSRN “definir zonas de protecção 

para a espécie”, indicada para a protecção da Veronica micrantha. 
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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. 

De acordo com o RECAPE, esta medida será cumprida através dos Planos de melhoria do estado 

ecológico e da conectividade fluvial elaborados para as diferentes áreas abrangidas por ambos os 

Programa de compensação, e em concreto pelas medidas 10, 11, 12, 13 e 14. 

A medida de compensação 12 pretende estudar a localização dos obstáculos existentes nos cursos de 

água e as medidas 10, 11, 13 e 14 podem dar contributos importantes para a recuperação da conexão 

nos cursos de água. No entanto, com a conclusão dos estudos previstos na medida 12, deverá haver uma 

extensão das outras medidas para resolver problemas de conexão nos rios, porventura mais graves do 

que as identificadas até ao momento. Conforme referido para os Programas de Compensação, estão em 

falta os projectos de execução. 

 

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. 

Esta medida será cumprida pelos Planos de melhoria da biodiversidade nas diferentes zonas (SIC, Beça, 

Alto e Médio Tâmega), incluídos em ambos os programas. 

Os Planos mencionados não incluem medidas dirigidas ao meio fluvial. Em ambos os Programas de 

compensação, estão previstas intervenções no rio Beça, Louredo, Ouro, Avelames e Terva. A montante 

do Alto Tâmega não foi considerado nenhum curso de água, nem o próprio Tâmega, o que se considera 

incorrecto tendo em conta que existe uma medida minimizadora que prevê a translocação de mexilhões 

para esta zona. No que se refere aos restantes, embora se considere correcto que o foco seja dirigido 

para estes, não parece ainda ter-se atingido uma dimensão semelhante á afectação de cursos de água 

provocado pelas barragens, pelo que as medidas devem ser alargadas. No que se refere ao peixes 

migradores e tendo em conta as conclusões do estudo sobre os mecanismos de transposição (alínea c) 

do n.º 1 do sub-capítulo IV) Sistemas Ecológicos do capítulo Elementos a apresentar em RECAPE), 

considera-se que poderá ser equacionada a definição de medidas compensatórias para outros rios da 

bacia do Douro no âmbito de Planos Nacionais de peixes migradores, como seja o da enguia. Assim, 

considera-se que não está demonstrado que todos os valores naturais afectados pelo projecto são 

efectiva e devidamente englobados nas medidas compensatórias (por ex. através da apresentação de um 

quadro-síntese onde estivessem reportados os vários impactes, as medidas compensatórias, os objectivos 

das medidas, a eficácia esperada, os custos de implementação da medida, o período de implementação 

da medida, e outros aspectos considerados pertinentes para o efeito). 

 

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. 

Esta medida será cumprida através do Plano de conservação das populações de Maculinea alcon, incluído 

no Programa de compensação do SIC, em concreto pela medida 29. 
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Esta medida de compensação refere-se à translocação das populações desta espécie e nada refere sobre 

aquisição ou aluguer de terrenos. A medida 45 prevê a criação de prados húmidos mas também não 

refere a questão da propriedade dos terrenos. Assim, considera-se que esta medida não é cumprida. 

 

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. 

É apresentado um estudo sobre o Plano de Compensação de Sobreiros. É estimada a afectação de 

143,361 ha de superfície povoada por sobreiros, decorrente das obras do projecto, em Daivões e Alto 

Tâmega. Será por isso necessário compensar 179,202 ha de sobreiros, aos quais são acrescentados uma 

margem de segurança de 20%, perfazendo 215,04 ha. As zonas de baldio próximas, com condições 

adequadas para a plantação de sobreiro foram preferencialmente escolhidas, totalizando 150,758 ha 

nestas áreas e 64,676 ha em terrenos não baldios, no Alto Tâmega, perfazendo uma área total de 

215,434 ha. 

De acordo com o estudo de caracterização dos habitats realizado no âmbito do n.º 4 do sub-capítulo III) 

Recursos Hídricos do capítulo da DIA “Elementos a entregar no RECAPE”, a área de habitat 9330 – 

Florestas de Quercus suber inundada pela albufeira do Alto Tâmega é de 193,88 ha e pela albufeira de 

Daivões é de 81,52 ha, o que perfaz uma área de 275,40 ha de habitats com sobreiros que é muito 

superior ao estudo de compensação do sobreiro. É provável que as diferenças possam resultar da 

aplicação do conceito do que deve ser compensado no âmbito do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de 

Maio, e da forma de cálculo das áreas aplicada nos dois estudos, pelo que esta discrepância deve ser 

esclarecida. Também deve ser esclarecida se esta medida está incluída nos Programas de Compensação 

do SIC Alvão-Marão e/ou da Bacia do Tâmega. 

O Plano descreve as diversas soluções passíveis de ser adoptadas no que respeita ao controlo/eliminação 

da vegetação espontânea, à mobilização do solo, à plantação, à colocação de protecções individuais e à 

condução dos povoamentos. Porém, embora teórica e tecnicamente correcta, trata-se de uma descrição 

abrangente que não tem correspondência com as áreas a intervencionar, isto é, o Plano não define para 

cada parcela as operações concretas a aplicar em cada caso com base nas características edáficas, 

ecológicas e físicas de cada local. 

O Plano não apresenta procedimentos de monitorização que permitam medir periodicamente o estado 

das áreas intervencionadas e aplicar medidas de correcção, caso necessário. No caso de plantações de 

sobreiro, os procedimentos de monitorização são especialmente importantes na detecção da presença do 

fungo fitopatogénico Phytophthora cinnamomi, agente causal do declínio dos sobreirais. A presença deste 

fungo nos solos pode contribuir, juntamente com outros factores, para a fraca regeneração e morte de 

plântulas do sobreiro e a presença de espécies arbustivas sensíveis pode contribuir para a manutenção de 

elevado nível de inóculo do patogénico. Em plantações de sobreiro é, portanto, muito importante 

monitorizar o desenvolvimento das plantas de forma a detectar precocemente focos de infecção do fungo 

potencialmente nefastos para o sucesso da intervenção. 

Nas parcelas onde se verifique regeneração de árvores autóctones, a compensação deverá ser realizada 

noutras parcelas. 

 

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

O RECAPE refere o estudo específico sobre mexilhões. 
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No entanto, como foi referido para este estudo (alínea b) do n.º1 do sub-capítulo IV) Sistemas Ecológicos 

do capítulo da DIA Elementos a apresentar no RECAPE), o trabalho de campo de caracterização das 

populações de Margaritifera margaritifera só será realizado no verão de 2011. No que se refere à 

recuperação de habitat, estão previstas as medidas de compensação 10, 13 e 14 que prevêem a 

recuperação da vegetação ripícola e a melhoria da conectividade do rio Beça, situação que poderá ser 

incrementada com a extensão destas medidas a partir das conclusões da medida 12. 

 

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. 

O RECAPE refere o estudo específico sobre mexilhões. Este estudo ainda não foi realizado. 

As únicas medidas de compensação previstas para o rio Terva são a 24 e a 25. Não há nenhuma medida 

de recuperação de habitat ripícola ou de melhoria da conectividade prevista para o Terva, situação que 

deverá ser revista. No que se refere à introdução de Truta, considera-se que esta medida não deverá ser 

aplicada, dado que existe truta no rio e que as condicionantes às populações desta espécie se mantêm e 

deverão derivar da qualidade da água. Esta situação necessita de ser corrigida de forma a potenciar o 

desenvolvimento das populações de Truta e de Margaritifera. 

 

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. 

Concorda-se genericamente com o plano de acção proposto, mas considera-se que devem ser 

introduzidas as seguintes correcções e desenvolvimentos: 

 Na sequência da realização das sondagens deve-se aproveitar o facto dos esteios estarem a 

descoberto para efectuar o seu registo com técnica de digitalização 3D, com vista à detecção de 

manifestações artísticas; 

 Concorda-se com a alteração do caminho, mas o traçado deve seguir um raio mais aberto de 

forma a permitir uma curva o mais suave possível; 

 A sinalética não deve recorrer ao vidro temperado, sendo preferível a utilização de um material 

com maior resistência a actos de vandalismo; 

 A informação proposta merece enaltecimento pela simplicidade e correcção descritiva. No 

entanto, julga-se importante incluir uma referência ao significado tópico deste tipo de 

monumentos. A localização das mamoas pode estar relacionada com marcação de territórios ou 

vias de acesso o que, no caso da Mamoa do Alto do Catorino, parece ser particularmente 

relevante. Para além da informação textual deve ser estudada a possibilidade de apresentar uma 

imagem que permita ao visitante compreender a localização do monumento no território e 

eventualmente relacioná-lo com outros monumentos, percursos, dados históricos ou acidentes 

geográficos importantes. 

Deve ser entregue no prazo de 1 ano após o licenciamento do Projecto de Execução do SET, um Projecto 

de Execução reformulado nos termos do presente parecer. O projecto deve detalhar os materiais, 

técnicas e etapas relativas recuperação e sistema de drenagem. 
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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. 

Este projecto não se encontra aprovado e deverá ser objecto de reformulação nos termos do presente 

parecer. 

 

 

4.3.5. PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Recursos Hídricos Superficiais 

O Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Superficiais apresentado no RECAPE contempla a fase de 

pré-construção, construção, enchimento e de exploração. 

A localização das estações de amostragem, para a fase de pré-construção, construção, considera-se 

adequada, encontrando-se georreferenciadas, no Sistema de referência PT-TM06/ETRS89. 

Na fase de pré-construção, a periodicidade está de acordo com o estabelecido pelo INAG, sendo 

realizadas amostragens dos elementos biológicos e hidromorfológicos uma vez por ano no período 

Primavera - Verão e para os parâmetros físico-químicos quatro vez por ano (sendo uma das campanhas 

coincidente com a dos elementos biológicos). Em relação aos parâmetros físico-químicos de suporte, são 

também contemplados os poluentes persistentes e substâncias prioritárias, sendo realizadas 2 campanhas 

anuais. 

As técnicas e métodos de amostragem considerados para os parâmetros físico-químicos de suporte - os 

poluentes persistentes e substâncias prioritárias, são os métodos referidos no Anexo III, do Decreto-Lei 

n.º 236/98, de 1 de Agosto, e no Decreto-Lei n.º 103/2010. É referido que são considerados os limites de 

quantificação de acordo com os objectivos de qualidade definidos nos diferentes diplomas legais. 

Na fase de construção é prevista a manutenção do Programa definido para a pré-construção, para os 

elementos biológicos e hidromorfológicos. 

No caso dos parâmetros físico-químicos gerais, a frequência prevista passou a mensal. Contudo, 

considera-se de referir que o programa é omisso em relação os parâmetros microbiológicos, 

nomeadamente nos locais da obra onde se localizarem as estruturas de recolha e tratamento de águas 

residuais que são produzidas. 

É referido, em relação aos poluentes persistentes e substâncias prioritárias, que nas campanhas de 

monitorização efectuadas na pré construção estiveram sempre abaixo do limite de quantificação, e para 

as quais não existam na bacia de drenagem fontes de poluição que justifiquem sua presença, não ser 

amostrados na fase de construção. Relativamente aos restantes, é referido que serão determinados 1 vez 

por ano. Contudo, refere-se que na apreciação dos elementos previamente ao RECAPE, foi considerado 

que deveriam ser monitorizados 2 vezes por ano. 

Na fase de enchimento e de exploração nas estações que não são submergidas, mantém-se o programa 

de monitorização estabelecido para a fase de pré-construção e construção devendo ser definidas, 

georreferenciadas e representadas em cartografia as estações de amostragens na área a submergir. 

A monitorização das estações que se localizam na albufeira terá uma frequência de 6 vezes por ano para 

o fitoplâncton (Outono, Inverno, Primavera e 3 vezes no Verão -Junho a Setembro), e uma vez para os 

peixes. 

http://www.igeo.pt/produtos/Geodesia/Inf_tecnica/sistemas_referencia/Datum_ETRS89.htm
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Na mostragem do fitoplâncton deverá ser seguido o documento: "INAG (2009). Manual para a Avaliação 

da Qualidade Biológica da Água em Lagos e Albufeiras segundo a Directiva Quadro da Água - Protocolo 

de Amostragem e análise para o Fitoplâncton. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. Instituto da Água, IP". 

Para a fauna piscícola deverá ser seguido o documento: “INAG (2009). Amostragem piscícola em 

lagos/albufeira em Portugal com redes de emalhar de malhas múltiplas - a Norma CEN EN 14757: 2005. 

Documento tradução e de orientação. Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do 

Desenvolvimento Regional. Instituto da Água, IP”. 

Para além da entrega dos relatórios previstos, os dados devem ser entregues em ficheiros Excel de 

acordo com os templates a definir pelo INAG. 

O programa de monitorização a implementar deverá ainda permitir acompanhar o impacte do regime de 

exploração na evolução da qualidade da água dos meios lênticos, bem como permitir aferir a eficácia do 

caudal ecológico no troço de jusante da barragem. 

 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

O Programa de Monitorização de Recursos Hídricos Subterrâneos (PMRHSub) proposto no RECAPE 

cumpre o solicitado na DIA. No entanto, os seguintes aspectos devem ser alvo de reformulação após a 

realização do Inventário Hidrogeológico e do Estudo Hidrogeológico solicitado: 

 O número de pontos de água a monitorizar em todo o projecto deve ser adequado ao modelo 

hidrogeológico que vier a ser definido; 

 O número de pontos de água para monitorização do circuito hidráulico de Gouvães, durante a 

fase de construção, deve permitir avaliar os impactes associados a cada frente de obra e ao longo 

de todo o período de intervenção, desde o início da escavação até à entrada em carga; 

 O programa analítico proposto deve ser ajustado à realidade local das águas subterrâneas, 

devendo ser revista a lista de elementos a analisar onde surgem parâmetros que se afiguram 

irrelevantes para aquíferos instalados no cristalino. 

O Plano de Monitorização reformulado deverá ser apresentado previamente ao licenciamento do Projecto 

de Execução. 

 

Sistemas Ecológicos 

A análise da situação destes Planos de Monitorização já foi feita para os Elementos a apresentar 

previamente ao RECAPE, estando vertida no capítulo respectivo a este ponto da DIA. 

 

Sócio-economia 

O Plano de Monitorização da Socioeconomia apresentado no RECAPE não se encontra em condições de 

aprovação, uma vez que não estão definidos os meios logísticos e de recursos humanos - a constituição 

da própria equipa que o implementará não se encontra ainda definida (Elemento a apresentar V). 7). 

O Plano de Monitorização carece de interligação com as competências da equipa e de calendarização em 

relação ao plano de trabalhos. Considera-se ainda que acções como o realojamento/expropriações não 

são compagináveis com periodicidades anuais, considerando-se que exigem processos contínuos de 

acompanhamento e monitorização, questão que deve ser objecto de ajustamento, tendo em conta a 

sensibilidade e complexidade da dimensão a monitorizar. 
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Deste modo, o Plano de Monitorização deverá ser reformulado devendo ser apresentado previamente ao 

licenciamento do Projecto de Execução. 

 

Qualidade do Ar 

Considera-se que o Programa de Monitorização da Qualidade do Ar apresentado no RECAPE da 

cumprimento ao definido na DIA. 

 

Ambiente Sonoro 

Considera-se que o Plano de Monitorização apresentado no RECAPE não dá resposta ao solicitado na DIA, 

pelo que deverá ser revisto devendo a sua necessidade ser justificada em função do horário previsto de 

funcionamento das várias empreitadas e dias de ocorrência (útil e/ou fim-de-semana). 

Assim, esta informação deverá ser apresentada previamente ao licenciamento do projecto. 

 

Programa de Monitorização do PNBEPH 

Relativamente ao Programa de Monitorização do PNBEPH, considera-se que o preconizado no RECAPE 

integra os indicadores de controlo definidos, em função dos factores críticos considerados no âmbito da 

Avaliação Ambiental do PNBEPH, pelo que o mesmo deverá ser implementado tal como referido no 

RECAPE. 

 

 

5. ACOMPANHAMENTO PÚBLICO 

O período de Acompanhamento Público decorreu durante 16 dias úteis, de 13 de Maio a 3 de Junho de 

2011. Durante este período foram recebidos 14 pareceres com a seguinte proveniência: 

 Câmara Municipal de Chaves 

 Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 

 Câmara Municipal de Boticas 

 Direcção Geral de Energia e Geologia 

 Autoridade Florestal Nacional 

 EDP Produção 

 Rede Ferroviária Nacional REFER EPE 

 EP – Estradas de Portugal SA 

 Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 EnerRio – Energias Renováveis, Lda. 

 Quinta de Arcossó, Sociedade Vitivinícola, Lda. 

 Associação de Municípios do Alto Tâmega 

 Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

 Alexandre Lima, Professor Auxiliar da FCUP e Fernando Noronha, Professor Catedrático da FCUP 

Os pareceres recebidos constam do Relatório de Acompanhamento Público. 
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Na sequência dos aspectos identificados e apontados nos vários pareceres recebidos, refere-se que, na 

generalidade, os mesmos são coerentes com a análise efectuada no presente Parecer. No entanto, na 

sequência do mencionado em alguns desses pareceres, tecem-se os seguintes comentários: 

 Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar (CMVPA) 

- Mencionando esta Câmara aspectos relacionados com a Condicionante 6 da DIA, 

considera-se de referir que a mesma foi objecto de alteração em 5/1/2011. 

- Quanto à ausência de informação referente à relocalização da EM CM-557 e da ponte sobre 

o rio Torno, é de referir que a mesma está identificada como um serviço afectado, sendo 

preconizado o seu restabelecimento pelo coroamento da barragem de Gouvães, e 

apresentado o respectivo projecto; 

- Quanto ao facto de não ser feita qualquer referência à reposição da ponte sobre o rio 

Tâmega que liga Sobrado/Capeludos, é de referir que não está preconizada a sua 

reposição uma vez que as áreas de lazer que comunicam serão recolocadas noutro local. 

De qualquer forma, à semelhança do que se solicita para todas as reposições, e de acordo 

com a condicionante n.º 9, devem ser apresentados os projectos dos novos parques de 

lazer, devidamente acordados com as entidades gestoras, de forma a poder justificar-se a 

eventual não reposição da referida ponte; 

- A proposta de nova localização da ponte de Veral/Monteiros não permite a ligação entre as 

localidades, questão que deve ser devidamente articulada com as entidades gestoras ou 

proprietários, conforme determina a condicionante n.º 9; 

- Quanto à referência de não ter sido contemplada a reposição das captações para 

abastecimento público de águas e águas residuais, é de referir que é identificado um 

conjunto de captações afectadas, sendo preconizada a sua reposição. Quanto a infra-

estruturas de águas residuais, não foram identificadas mais nenhumas do que as referidas 

no presente Parecer, e por outro lado o parecer da CMVPA também não explicita quais as 

que serão afectadas; 

- Não é contemplada a reposição de percursos pedestres (Trilho do Castelo e Grande Rota), 

áreas de turismo e lazer (parque de lazer de Capeludos). Estes percursos devem ser 

incluídos na lista de infra-estruturas afectadas e a viabilidade da sua reposição deve ser 

devidamente articulada com a respectiva entidade gestora/proprietária, conforme a 

condicionante n. 9. 

 Câmara Municipal de Boticas (CMB) 

Segundo o RECAPE, a localização da ponte (mencionada por esta entidade) foi definida na 

sequência de contactos com a Junta de Freguesia de Fiães do Tâmega. 

 Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

No que concerne aos aspectos mencionados sobre a prospecção e exploração de recursos 

geológicos, refere-se que este é um procedimento independente e autónomo do presente. 

Refere-se ainda que, de acordo com a legislação em vigor, estão definidas zonas de protecção 

das albufeiras. 

 Autoridade Florestal Nacional (AFN) 
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A DIA estipulava a necessidade de apresentação de parecer da AFN no RECAPE, assim como a 

autorização das Assembleias de Compartes. Estes aspectos são abordados na análise efectuada 

no presente Parecer. 

Por outro lado, constituindo servidão administrativa a aplicação do regime florestal, com 

necessidade de autorização da AFN, é uma situação que decorre da necessidade de cumprimento 

da legislação em vigor, independentemente do cumprimento da DIA emitida para este projecto 

em particular. 

Acresce ainda o facto de o definido na DIA, relativamente ao Plano de Acção (e objecto de 

alteração na DIA em 5/1/2011), prevê a necessidade de serem tidas "(…) em conta as 

preocupações manifestadas no âmbito da Consulta Pública e a articulação com eventuais 

projectos de minimização/compensação de impactes, a desenvolver". 

Por outro lado, a DIA estipula também (na Condicionante 12) que "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". 

 EDP Produção 

A EDP apresentou uma participação relativa ao regime de exploração dos aproveitamentos 

hidroeléctricos do SET, salientando e justificando que, contrariamente ao referido estudo, a 

exploração dos AH do SET não é independente do AH de Fridão e que este, localizado a jusante é 

fortemente condicionado pelo AH de Daivões. Refere ainda que estudos apresentados contêm, à 

escala mensal, os elementos suficientes para que possa ser avaliado o efeito genérico das 

alterações nas actuais afluências a Fridão, salientando contudo que deverão ser adoptadas outras 

escalas temporais de análise e que deverão ser disponibilizados dados da exploração em tempo 

real e mecanismos de comunicação entre os dois sistemas. 

A análise efectuada no presente parecer é coerente com as questões apresentadas pela EDP na 

sua comunicação. 

 Quinta de Arcossó, Sociedade Vitivinícola, Lda 

No que concerne às preocupações com as alterações climáticas refere-se que existem estações 

meteorológicas na região que, sendo da responsabilidade do Instituto de Meteorologia (IM), têm 

exactamente por função o registo dos dados climatológicos. 

Por outro lado, considera-se que deverá ser implementado um Plano de Monitorização das 

alterações microclimáticas, o qual deverá utilizar os dados das estações meteorológicas do 

Instituto de Meteorologia e/ou outras que venham a ser adicionadas, caso se verifique 

necessário. Este Plano de Monitorização a implementar nas fases de construção (para obtenção 

de dados de base) e de exploração, deverá ser analisado pelo IM, no âmbito das suas 

competências. 

 Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza 

O parecer da CA reflecte as preocupações expressas pela Quercus no que se refere aos 

mamíferos vulneráveis, e em especial ao Lobo e outras espécies, e em particular ao sucesso das 

medidas de minimização e compensação preconizadas. Pretende-se a definição de medidas de 

minimização e de compensação credíveis, preferencialmente com experiência de sucesso noutros 

casos e que, no caso das medidas de compensação, serão monitorizadas pelo período mínimo de 

15 anos, conforme estabelecido na DIA. 
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Por outro lado, foram acauteladas na DIA as preocupações relacionadas com os impactes 

cumulativos. 

 

Fora do prazo do Acompanhamento Público foi ainda recebido um parecer da empresa Felmica, que se 

anexa ao presente Parecer. 

Esta empresa remete uma apreciação sobre o "Estudo dos diques aplito pegmatiticos ricos em lítio do 

projecto dos aproveitamentos hidroeléctricos de Alto Tâmega, Daivões e Gouvães", apresentado no 

RECAPE (no Anexo B.II.1). 

A Felmica refere ter como principal objectivo "(…) salvaguardar a aplicação do Decreto-Lei n.º 197/2009 

de 15 de Maio, que estabelece o regime jurídico da Protecção das Albufeiras de Águas Públicas, os 

direitos adquiridos pela empresa Felmica, Minerais Industriais, S.A. pelos contractos de (…): 

1. Concessão de Prospecção & Pesquisa para Quartzo, Feldspato e Lítio, feito público através de 

Contracto (…) n.º 2/2011 (…) celebrado a 27 de Junho de 2008; 

2. Concessão de Exploração para Quartzo, Feldspato e Lítio feito público através do Aviso 

n.º 11321/2010 (…). 

(…) 

O Anexo B.II.1 do RECAPE " Estudo dos diques aplito pegmatiticos ricos em lítio do projecto dos 

aproveitamentos hidroeléctricos de Alto Tâmega, Daivões e Gouvães" limitou-se a estudar os filões 

aplitopegmatíticos afectados pelo nível de pleno armazenamento da albufeira (NPA) de cota = 315m, 

ignorando outros recursos minerais (e.g., filões de quartzo como o da concessão de prospecção e 

pesquisa MN/PP/003/08), assim como ignorando a inviabilização ou condicionamento que a aplicação do 

regime jurídico das albufeiras (D.L. n.º 197/20009 de 15 de Maio, Protecção das Albufeiras de Águas 

Públicas) possa ter sobre os projectos de concessão de prospecção e pesquisa, e de exploração de 

quartzo, feldspato e lítio que a empresa Felmica, Minerais Industriais, S.A. tem em curso (…). 

Torna-se pois pertinente parecer da Direcção Geral de Energia e Geologia relativamente ao exposto 

anteriormente, nomeadamente ao estudo do Anexo B.II.1 do RECAPE (…), que do ponto de vista da 

Felmica, Minerais Industriais, S.A. é redutor, não espelhando o potencial dos recursos da região, 

nomeadamente aplitopegmatíticos, com ou sem lítio, quer pela não avaliação dos recursos geológicos que 

puderam ser afectados pelas zonas de protecção da albufeira". 

 

Na sequência do mencionado por esta entidade, relativamente ao Estudo apresentado no RECAPE (no 

Anexo B.II.1), são apontados aspectos que são consentâneos com a apreciação efectuada no presente 

Parecer. 

Por outro lado, no que concerne aos aspectos apontados por esta empresa relativamente aos seus 

direitos adquiridos pelos contractos de concessão, considera-se que esta situação deverá ser objecto de 

resolução e articulação entre as várias partes envolvidas. 
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6. CONCLUSÕES 

No âmbito da Pós-Avaliação, o RECAPE tem por objectivo descrever e demonstrar o cabal cumprimento 

das condições impostas na DIA, devendo, neste âmbito, efectuar uma caracterização mais completa dos 

impactes ambientais relativos aos factores em análise, de forma a permitir uma concretização e 

discriminação das medidas de minimização a implementar, assim como permitir a determinação da 

eficácia das medidas previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os 

efeitos positivos, bem como, se necessário, determinar a adopção de novas medidas. 

Da análise do RECAPE verifica-se que houve um conjunto significativo de alterações ao Anteprojecto que 

não estão devidamente fundamentadas nem avaliadas e que, em várias situações, são omissas no 

Relatório Técnico do RECAPE. 

Estas alterações provocam modificações na análise de impacte ambiental realizada em fase de AIA, tanto 

positivas como negativas, sendo o seu balanço difícil de estabelecer. Situações como as alterações nos 

descarregadores de cheias, a não realização do desvio do rio Torno e a diminuição do circuito hidráulico 

não subterrâneo e a redução da área e número de estaleiros e escombreiras, constituem aspectos 

positivos que são contrabalançados com o aumento do volume de escombro, a não recuperação de áreas 

de estaleiro e escombreiras e a criação de uma subestação e de um conjunto de linhas de média tensão. 

Na sequência da análise efectuada no presente Parecer, considera-se que o RECAPE não demonstra o 

integral cumprimento das condições impostas na DIA emitida para os Aproveitamentos Hidroeléctricos de 

Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, existindo vários elementos que necessitam de ser apresentados, 

completados, revistos/reformulados e justificados, a fim de permitir verificar o total cumprimento das 

disposições da DIA. Estas lacunas deverão ser colmatadas com a apresentação de elementos adicionais. 

Os elementos a apresentar, além de detalhados ao longo do presente Parecer, encontram-se 

sistematizados no Quadro 6 (em anexo). Estes elementos deverão ser entregues à Autoridade de AIA, 

para apreciação e aprovação pela CA, nos termos e prazos previstos no presente Parecer: previamente ao 

licenciamento do Projecto de Execução (celebração do Contrato de Concessão), previamente ao início da 

obra e até 1 ano após o licenciamento do Projecto de Execução. 

Assim, a aprovação do RECAPE, e subsequente licenciamento do Projecto de Execução (celebração do 

Contrato de Concessão), só poderá ser efectuada após a aprovação da informação que se encontra 

sistematizada no Quadro 6, referida como devendo ser apresentada previamente ao licenciamento do 

Projecto de Execução. 

Decorrente da análise efectuada, detalhadamente apresentada ao longo deste Parecer, foram 

identificados vários aspectos. Destaca-se uma situação que se constitui como particularmente 

determinante para a decisão final sobre o RECAPE. Verifica-se que o projecto do açude a jusante da 

barragem de Daivões foi substancialmente alterado, face ao previsto no Anteprojecto, passando a 

consubstanciar, só por si, um projecto sujeito a procedimento de AIA por força da área da albufeira 

criada pelo mesmo (ao abrigo do disposto na alínea g) do n.º 10 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 69/2000, 

de 3 de Maio). 

Verifica-se que o RECAPE não apresenta uma cabal justificação/fundamentação para as alterações do 

projecto do açude de Daivões e da solução adoptada, quer ao nível da sua construção, quer ao nível do 

seu funcionamento, estando também ausente a correspondente avaliação de impactes resultantes da 

construção deste açude e do seu regime de exploração, com particular atenção para a pista de pesca de 

Cavez. 

Considerando que em Anteprojecto foi apresentada uma solução de um açude de betão galgável à 

cota 162 e justificada a adopção desta solução com o objectivo de evitar variações bruscas do nível no 
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troço de rio a jusante de Daivões e na extensão lótica do rio Tâmega entre o pé da barragem do 

Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões e o NPA de Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão e permitir 

igualmente o funcionamento da pista de pesca de Cavez, não é clara, nem devidamente fundamentada, 

nem no RECAPE, nem no Projecto de Execução, a solução construtiva do açude galgável, as intervenções 

no leito do rio, e as infra-estruturas a jusante nomeadamente o medidor de caudal, nem as razões que a 

determinaram. De referir ainda que também não é apresentada informação detalhada relativa ao 

funcionamento do açude, para além das situações extremas das posições das comportas, e do seu 

funcionamento em regime de eclusagem relacionadas com a descarga do caudal ecológico. 

Assim, e atendendo às implicações resultantes destas alterações de projecto, deverão as mesmas ser 

fundamentadas e caracterizadas, e promovida a correspondente avaliação de impactes. 

No âmbito da análise realizada foram ainda identificados outros aspectos, que merecem especial 

destaque, ao nível dos projectos complementares: 

 Rede privada de linhas eléctricas de média tensão de 20 kV e Subestação de Gouvães 

As linhas de média tensão, previstas no Projecto de Execução, não foram apresentadas nem 

avaliadas em fase de AIA representando um acréscimo de impacte do Projecto. Apesar de ser 

referido no Projecto de Execução que foi considerado um corredor de 400 m para o estudo das 

linhas e a análise de várias alternativas, esse estudo não é apresentado, desconhecendo-se se 

foram devidamente considerados os vários impactes provocados por estas estruturas, tanto na 

fase de construção como na fase de exploração. 

Por sua vez, a Subestação 60/20 kV (que será implantada na mesma plataforma do Posto de 

Corte de Gouvães), destinando-se a alimentar uma rede de 20 kV, representa também um 

acréscimo no Projecto dado que a sua existência não estava programada nem foi avaliada no 

âmbito do Anteprojecto, nem é avaliada no âmbito do RECAPE. 

Assim, deverás ser apresentado o correspondente estudo das linhas, contemplando a 

Subestação, com a análise de impactes bem como de alternativas de localização e de corredores, 

e a identificação das adequadas medidas de minimização. Um dos elementos que deverá também 

ser apresentado é uma representação cartográfica de todas as linhas, quer definitivas, quer 

temporárias (média e baixa tensão) previstas no Projecto. Alerta-se ainda que, no âmbito da 

avaliação dos impactes cumulativos a efectuar, deverão também ser consideradas todas as linhas 

de transporte de energia (existentes e previstas) e ser efectuada a respectiva representação 

cartográfica. 

 Estaleiros, Escombreiras, Acessos 

As diferenças de áreas e extensão dos estaleiros, escombreiras e acessos entre os dados 

incluídos em RECAPE e os dados incluídos nos Elementos Complementares, não permite garantir 

que a situação destes projectos complementares não seja significativamente alterada com a 

implementação da obra no terreno, tanto mais que o RECAPE refere a possibilidade de definição 

de outros estaleiros em fase de obra. Assim, subsistem dúvidas sobre a localização, área e 

extensão dos estaleiros, escombreiras e acessos, assim como a eliminação de determinadas 

escombreiras. Estas situações poderão conduzir a alterações nos impactes provocados por estes 

elementos, desconhecendo-se o sentido dos mesmos, podendo comprometer a eficácia das 

medidas e planos propostos bem como determinar, por efeito cumulativo, a existência de 

impactes muito relevantes. 

Assim, deverá ser apresentado o plano dos estaleiros, escombreiras e acessos, devidamente 

localizados, caracterizados e justificada a sua localização e dimensão, face a questões de impacte 
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ambiental e possíveis alternativas existentes, tais como outros locais intervencionados nas 

proximidades, nomeadamente pedreiras abandonadas. 

Especificamente em relação aos estaleiros, importa ainda perceber porque foram feitas as 

alterações de localização e se estas tiverem em conta apenas os aspectos económicos ou de 

facilidade de obra ou se pesaram também os impactes ambientais ou a existência de alternativas 

menos impactantes ou mesmo com benefícios ambientais, resultantes do aproveitamento e 

recuperação de áreas actualmente degradadas. Tendo em conta que essa situação não está 

esclarecida, que existem dúvidas quanto à real ocupação das áreas de estaleiro e 

consequentemente do seu impacte e que os estaleiros 43 e 44 deverão ser alterados, considera-

se que deve ser elaborado um novo plano de estaleiros onde constem todos os estaleiros 

previstos para a fase de obra, com indicação das respectivas áreas e impactes ambientais e que 

sejam justificadas as opções de localização tomadas face à existência de locais alternativos. Nesta 

informação deverão ser também atendidos todos os aspectos mencionados no presente Parecer. 

No que concerne às escombreiras, deverá ser elaborado um novo Plano de escombreiras que 

defina e caracterize todas as áreas de escombreira e justifique as opções tomadas face à 

existência de locais alternativos, e tenha em atenção a presença de valores naturais relevantes. 

Por outro lado, este Plano deverá atender às necessárias alterações mencionadas no presente 

Parecer: reformulação dos projectos de algumas escombreiras; localizações alternativas; 

adequação dos projectos das escombreiras nos aspectos identificados. Deverá também ser 

apresentada a sequência de criação e enchimento das escombreiras. 

Relativamente aos acessos, a extensão, localização e denominação de todos os acessos previstos 

para a execução do projecto deve ser devidamente clarificada. 

 

Previamente ao licenciamento do Projecto de Execução, deverão ser também apresentados para análise e 

aprovação, conjuntamente com a restante informação, o PGA e o PGR revistos e completados com os 

aspectos identificados no presente Parecer. O mesmo se aplica ao Plano de desmatação de Gouvães 

(referente à 1ª fase). 

No que concerne à globalidade da análise do cumprimento da DIA e do Projecto de Execução, e sem 

prejuízo dos comentários efectuados anteriormente aos vários componentes do RECAPE, sintetiza-se essa 

análise na tabela apresentada em Anexo ao presente parecer (Quadro 6). 

A informação a remeter à Autoridade de AIA, demonstrando o cumprimento de todos os aspectos 

detalhados no âmbito da presente apreciação, em cada uma das datas previstas no presente Parecer, 

deverá preferencialmente, para efeitos de análise, ser apresentada conjuntamente. 

Deverão ainda ser cumpridos todos os restantes aspectos discriminados ao longo do presente Parecer. 

Salienta-se, ainda, que o proponente terá de informar a Autoridade de AIA do início da fase de 

construção, a fim de possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto. 

Os relatórios de acompanhamento ambiental da obra e os relatórios de monitorização deverão ser 

entregues à Autoridade de AIA. 

Solicita-se e agradece-se que os estudos previstos para a fase pré-enchimento sejam realizados o mais 

breve possível, nomeadamente nas zonas onde se vão iniciar as obras, e que os resultados dos mesmos 

sejam enviados logo que concluídos, para que os resultados e conclusões dos mesmos possam integrar 

as medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização. 
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Acresce evidenciar que, na sequência do mencionado pela empresa Felmica, relativamente aos seus 

direitos adquiridos pelos contractos de concessão, a situação identificada deverá ser objecto de 

articulação entre as várias partes envolvidas. 
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Quadro síntese sobre o cumprimento da DIA 
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Quadro 6 – Grau de cumprimento da DIA e do projecto 

(√ - cumprida; ? – Incompleta ou a necessitar de revisão; X – não cumprida (em falta ou não corresponde); NA – não aplicável) 

ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

Projecto 

AH Gouvães √     

AH Alto Tâmega √     

AH Daivões √     

Estaleiros X 
Existem dúvidas quanto às áreas e 

localização das manchas 
   

Escavação/Escombreiras X 
Existem dúvidas quanto às áreas, volumes 

e localização das manchas 
   

Acessos ? Existem dúvidas quanto à extensão    

Subestação e Linhas Média 
Tensão 

X 
Não estão avaliados os impactes 

ambientais 
   

Açude Daivões e obras 
complementares 

X 
Incluído nos critérios de AIA do anexo II 

do DL n.º 69/2000 
   

Condicionantes 

1 √     

2 √     

3 ? 
Existem dúvidas relacionados com a 

perigosidade sísmica 
   

4 √     

5 √     

6 X Não responde    

7 X Não apresentado    

8 X Não responde    

9 X Não responde    

10 X Não responde    

11 NA Processo de AIA autónomo - 

12 X Não demonstrado    

13 ? PGA necessita de revisão    

14 √     

Elementos a apresentar previamente à apresentação do RECAPE    

I) Recursos hídricos 
superficiais 

1 X Não corresponde    

2 √     

II) Património 

1 X Não responde    

2 ? 
Informação adicional. Projectos não 

aprovados. 
   

3 ? Informação adicional    

III) Sistemas Ecológicos 

1i X PM apresentado não corresponde    

1ii ? Precisa de revisão e fase de ensaio    

1iii ? Precisa de revisão e fase de ensaio    
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ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

1iv ? Precisa de revisão e fase de ensaio    

1v ? Precisa de revisão e fase de ensaio    

1v ? Precisa de revisão e fase de ensaio    

Elementos a apresentar no RECAPE    

I) Geral 

1 X Não apresentado    

2 √     

3 X Não demonstrado    

4 X Não apresentado    

5 X Não apresentado    

6 X Não demonstrado    

7a ? Não demonstrado    

7b ? Não corresponde no Alto Tâmega    

7c ? Não respondido linhas de água    

7d √     

II) Geologia 
1 X Não responde    

2 X Não responde    

III) Recursos Hídricos 

1 ? A considerar no licenciamento    

2 ? A considerar no licenciamento    

3 √     

4 X Reformular    

5 X Incompleto    

6 X Incompleto    

7 X Incompleto    

8a X Incompleto    

8b ? Não está esclarecido    

8c X Gouvães não possui    

8d X Não existe para Gouvães    

9 X Incompleto    

10 X Incompleto    

11 √     

12 √     

13 ? Há acções que não estão previstas    

14 ? Há acções que não estão previstas    

15 ? A rever    

16 ? Incompleto. Necessita de revisão    

17 ? Incompleto    

18 X A verificar posteriormente    

19 ? Incompleto    

20 √     

21 ? Aspectos a completar e esclarecer    
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ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

22 X Não responde    

23 X Não está devidamente justificado    

24 X A reformular    

25 ? A rever    

26 ? Informação adicional    

27 X Não responde    

28 ? Informação adicional    

29 √     

30 ? A completar    

31 X Não responde    

32 X Não responde    

33 √     

34 √     

IV) Sistemas Ecológicos 

1a √     

1b X Não foi realizado    

1c ? 
Não está completo. Áreas inundáveis 

erradas 
   

1d ? Realizado em época inadequada    

2 √     

3ai √     

3aii ? 
Não são indicados os métodos de 

divulgação 
   

3aiii X 
Não é apresentada a sequência de criação 

e enchimento das escombreiras 
   

3b √     

3c NA Já não existe atravessamento - 

3d ? 
Completar com estudo para a Toupeira-

de-água em Gouvães 
   

4 ? 
Necessita de projecto de execução e 

correcção de medidas 
   

5 ? 
Necessita de projecto de execução e 

correcção de medidas 
   

V) Sócio-economia 

1 X Não corresponde    

2 Eliminado  - 

3 X Não corresponde    

4 X Não corresponde    

5 √     

6 X Não corresponde    

7 X Não apresentado    

VI) Ordenamento do 1 √     
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ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

Território 2 X Não corresponde    

3 X Não apresentado    

4 √     

VII) Ambiente Sonoro 1 ? A corrigir    

VIII) Património 

1 ? A corrigir    

2 ? A corrigir    

3 ? Informação adicional    

4 ? Alteração da localização de escombreiras    

5ª X Informação adicional    

5b ? Informação adicional    

6 √     

7 ? Informação adicional    

8 ? 
Informação adicional. Alteração da 

localização de escombreiras 
   

9 ? 
A corrigir. Alteração da localização de 

escombreiras 
   

10 ? Informação adicional    

11 ? Informação adicional    

12 ? Informação adicional    

13 X Reformulação    

14 X Informação adicional    

Paisagem 

1 √     

2 √     

3 √     

4 √     

5 √     

6 √     

7 √     

8 √     

9 ? A corrigir. Alteração de peças do PIRP    

Elementos a apresentar previamente à fase de enchimento    

Sistemas Ecológicos 

a X Não apresentado 

Não aplicável 

b X Não apresentado 

c X Não apresentado 

d X Não apresentado 

e X Não apresentado 

f ? Incompleto 

g X Não apresentado 

h X Não apresentado 

i X Não apresentado 
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ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

j ? Incompleto 

k ? Incompleto 

l ? Incompleto 

m ? Incompleto 

n ? Incompleto 

Medidas de minimização de carácter geral    

Fase de construção 

1 ? 
Não estão todos os aspectos inseridos no 

PGA 
   

2 ? A rever    

3 X Não abordado    

Fase de exploração 4 X Não abordado    

Medidas de minimização de carácter específico    

Fase prévia à obra e de 
obra 

1 √     

2 X Não referido em nenhum documento    

3 √     

4 ? A reformular    

5 √     

6 ? A completar    

7 ? A completar    

8 √     

9 ? A completar    

10 X Não referido em nenhum documento    

11 √     

12 NA 
O circuito hidráulico deixou de estar 

suspenso 
- 

Fase de construção e 
primeiro enchimento 

13 √     

14 √     

15 X Não referido em nenhum documento    

16 X Não referido em nenhum documento    

17 √     

18 √     

19 √     

20 √     

21 ? 
Não está completamente previsto na carta 

de condicionantes do PGA 
   

22 ? A completar    

23 ? A completar    

24 ? A completar    

25 ? A completar    

26 ? A completar    
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ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

27 ? A completar    

28 ? A completar    

29 √     

30 √     

31 √     

32 √     

33 √     

34 √     

35 √     

36 √     

37 NA Processo de AIA autónomo - 

38 √     

39 √     

40 ? A completar    

41 X 
Não está referido no PGA para as linhas 

dos estaleiros e zonas de obra 
   

42 √     

43 √     

44 √     

45 ? Não está esclarecido    

46 √     

47 √     

48 X Não referido em nenhum documento    

49 X Não referido em nenhum documento    

50 X Não referido em nenhum documento    

51 √     

52 X Não referido em nenhum documento    

53 X Não referido em nenhum documento    

54 X Não referido em nenhum documento    

55 X Não referido em nenhum documento    

56 X Não referido em nenhum documento    

57 ? A alterar    

58 √     

59 X Não referido em nenhum documento    

60 √     

61 √     

62 √     

Fases de construção e 
de exploração 

63 √     

64 √     

65 √     
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ELEMENTOS DA DIA CUMPRIMENTO DA DIA FASE DE APRESENTAÇÃO 

Capítulo Designação 
Grau de 

cumprimento 
Observações 

Previamente ao 
licenciamento 

Previamente ao 
início da obra 

Até 1 ano após 
o licenciamento 

Fase de exploração 

66 X Não está demonstrado    

67 X Não está demonstrado    

68 ? A completar    

69 √     

Medidas de compensação    

Sistemas Ecológicos 

1 ? Falta projecto de execução    

2 X 
Não são definidas aquisições ou alugueres 

e medidas de longo prazo 
   

3 ? Falta projecto de execução    

4 ? Não está demonstrado    

5 X 
Não são definidas aquisições ou alugueres 

de terrenos 
   

6 ? Aspectos a completar    

7 ? A caracterização não foi feita    

8 ? As medidas preconizadas são insuficientes    

Património 
1 ? Aspectos a completar    

2 X Projecto a reformular    

Planos de Monitorização    

Recursos Hídricos Superficiais √     

Recursos Hídricos Subterrâneos ? A reformular    

Sistemas Ecológicos ? 
Os PM precisam de revisão e da fase de 

ensaio 
   

Sócio-economia ? A reformular    

Qualidade do Ar √     

Ambiente Sonoro ? A corrigir    

PNBEPH √     
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Recomendações para a construção e instalação de caixas-abrigo 
 para morcegos 

 
O esquema a seguir e as medidas estão resumidas nas figuras deste anexo (em baixo). O material 

recomendado é o contraplacado marítimo, já que garante uma maior longevidade das caixas. São 

recomendadas duas espessuras, 12 mm para as peças exteriores da caixa e 8 mm para os separadores. 

Também se poderá utilizar madeira, desde que não tratada (para evitar a exposição dos morcegos a 

compostos tóxicos), mas esta geralmente deforma como maior facilidade quando sujeita a variações de 

temperatura e humidade. 

O número de separadores dentro das caixas pode e deve ser variável, de forma a possibilitar a sua 

ocupação por um maior número de espécies de morcegos. Para tal, a largura dos suportes aos 

separadores deve ser ajustada. Caixas com dimensões diferentes podem também ser construídas, desde 

que se tenha atenção às proporções. 

Todos os separadores e outras áreas interiores da caixa-abrigo devem ser revestidos com rede plástica 

fina e resistente, para facilitar o acesso e permanência dos morcegos dentro das caixas. Esta rede deve 

ficar bem fixa aos painéis de contraplacado. 

Todas as peças da caixa-abrigo devem ser fixas usando parafusos de latão, tendo em atenção que estes 

devem ficar completamente inseridos no contraplacado. Qualquer superfície de metal exposta pode 

lesionar os morcegos. Da mesma forma todas as superfícies do contraplacado devem ser lixadas e as suas 

extremidades revestidas (juntamente com a rede) cobrindo as juntas interiores e exteriores da caixa com 

massa acrílica.  

As caixas deverão ser previamente pintadas com tintas ecológicas inodoras (p.ex. esmalte aquoso), não 

devendo ser instaladas antes de 3 semanas passadas sobre a sua pintura. A utilização de tons diferentes, 

geralmente cinzento ou preto, pode diversificar a temperatura dentro dos abrigos. As caixas poderão 

ainda ser esfregadas com guano das espécies alvo, já que o cheiro poderá facilitar a 

detecção/identificação da caixa como um potencial abrigo. 

As caixas-abrigo poderão ser instaladas em árvores ou noutras estruturas, de preferência entre 4 e 6 m do 

chão. Deve sempre evitar-se que as caixas sejam colocadas demasiadamente baixo ou acessíveis, onde 

podem ser perturbadas por pessoas ou predadores (p.ex. gatos). 
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A forma de fixação poderá ser ajustada a cada situação (em árvores ou em estruturas humanas) mas 

deve sempre garantir que o risco de queda é minimizado. Em locais onde a acumulação de guano pode 

ser inconveniente, poder-se-à colocar uma calha por baixo (vd. foto abaixo); as calhas podem ser lavadas 

regularmente 

Alguns dados sugerem que as caixas instaladas com orientação sul ou sudeste e na proximidade de 

linhas de água, são preferidas pelos morcegos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caixas-abrigo com calha instalada por 

baixo. 
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Esquema geral da caixa-abrigo para 
morcegos recomendada (baseado em 
Tuttle M.D. & Hensley D.L. 1993. 
The Bat House Builder's Handbook. 
Bat Conservation International Inc. 
Texas). Todas as medidas em cm. 



 

 
 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

 do Território e do Desenvolvimento Regional 

 

 
VEDAÇÃO PARA PROTECÇÃO DE ABRIGOS DE MORCEGOS 

 

Na elaboração e montagem da vedação, os seguintes pontos devem ser tomados em 

consideração:  

 

1) A vedação deverá ser construída em círculo ou em elipse, em redor da entrada do abrigo 

 

2) Vedação de barras verticais, de 0,8 cm de espessura e 3 cm de largura (ou superior), com 

extremidades superiores ponteagudas (25 cm dobrados para o exterior) (Figs. 1 e 3). 

 

3) Vedação com 2,5 m de altura, acrescida dos 25 cm de barra dobrada para o exterior. 

 

4) Distância entre barras: 15 cm (Fig. 2). 

 

5) Três barras transversais: uma na base (junto à inserção no caboco), uma a 1,5 m de 

altura, e outra a 2,5 m (junto à base das extremidades voltadas para o exterior) (Fig. 1). 

 

6) A porta de acesso deverá ter a altura adequada de modo a se adaptar à altura da segunda 

barra transversal e 80 cm de largura (Fig. 1). As barras deverão ter o mesmo 

distanciamentro que na restante vedação. As dobradiças não devem permitir pontos de 

apoio à subida da vedação. 

 

7) A porta deverá ter dois pontos de fecho com cadeado, um na base e outro no topo. As 

estruturas de suporte dos cadeados devem ser interiores (Fig. 3), suficientemente fortes e 

com abertura suficientemente larga para cadeados médios a fortes. 

 

8) A porta abre para dentro. 

 

9) Os espigões de fixação ao solo devem estar distanciados no máximo de 45 cm e ter no 

mínimo 30 cm de comprimento (Fig. 1). 

 

10) A estrutura de ligação dos módulos deve ser um pilar de ferro suficientemente forte de 

modo a fornecer alguma sustentação à vedação. 

 

11) O ponto da vedação em frente à entrada deverá ter uma distância mínima de 5 m; a 

dsistância nas partes laterais e traseira deverá ser decidida no local. 

 

12) Toda a estrutura deverá ser feita em ferro com metalização a quente, a fim de evitar a 

oxidação da grade. Toda a estrutura deverá levar um tratamento com primário para ferro e 

ser pintada com tinta verde anti-ferrugem. 

 



 

 
 

Ministério do Ambiente, do Ordenamento 

 do Território e do Desenvolvimento Regional 

 

13) O caboco pode compensar os desníveis do solo, desde que possua aberturas para 

escoamento das águas pluviais. Neste caboco serão inseridos os espigões da base da 

vedação (Fig. 1). 

 

 

Figura 1 – Plano geral 
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Figuras 2 (baixo) e 3 (cima) - Detalhes 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

Parecer da Felmica 

 

 

 

 

























Parecer da Comissão de Avaliação 
Pós-Avaliação n.º 402 

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Alto Tâmega e Daivões 

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

Volumes que constituem o RECAPE 
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VOLUME 1 – Sumário Executivo 

VOLUME 2 – Relatório Técnico 
Anexo I – Declaração de Impacte Ambiental 

VOLUME 3 – Anexo O.3 – Sísmica – Peças Desenhadas do Plano de Observação das Barragens 
Anexo O.4 – Inventário dos Serviços Afectados 
Anexo O.14 – Plano de Gestão Ambiental (PGA) e Plano de Gestão de Resíduos (PGR) 

VOLUME 4 – Anexo A.I.1 – Recursos Hídricos 
Anexo A.II.1 – Curricula Vitae da Equipa de Arqueologia 
Anexo A.II.2.a – Desmonte. Relocalização 
Anexo A.II.2.b – Projecto de Integração Paisagística da Capela Nossa Senhora da Guia e Fonte de 
Santo António 

VOLUME 5 – Anexo B.I – Pareceres 
Anexo B.I. 7 – Plano de Desmatação 
Anexo B.II.1 – Estudo dos Diques Aplito Pegmatíticos Ricos em Lítio 
Anexo B.II.2 – Estudo do Potencial Mineiro na Zona de Afectação dos Aproveitamentos e Parecer da 
DGEG 
Anexo B.III.1 – Estudo da Exploração dos Aproveitamentos do Alto Tâmega 

VOLUME 6 – Anexo B.III.3 – Revisão da Situação de Referência Relativa à Caracterização das Massas de Água 

VOLUME 7 – Anexo B.III.4 – Caracterização e Cartografia dos Habitats de Interesse Comunitário da Bacia do Rio 
Tâmega 
Anexo B.III.5 – Regime dos Caudais Ecológicos Baseados no Método Incremental – Instream Flow 
Incremental Methodology 
Anexo B.III.8 – Descarga de Caudal Ecológico. Peças Desenhadas 
Anexo B.III.11 – Medidas de Minimização Propostas para Estabilização e Controlo da Erosão nas 
Zonas de Marnel das Albufeiras 
Anexo B.III.12 – Levantamentos Batimétricos 

VOLUME 8 – Anexo B.III.13 – Plano de Intervenção para o Rio Louredo 
Anexo B.III.14 – Plano de Intervenção para o Rio Avelames 
Anexo B.III.15 – Plano de Contenção, Controlo e Erradicação de Espécies Aquícolas Exóticas com 
Características de Invasoras na Bacia do Rio Tâmega 18310ot 2/2 Aproveitamentos Hidroeléctricos de 
Gouvães, Alto Tâmega e Daivões Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
(RECAPE) Organização do Trabalho 

VOLUME 9 – Anexo B.III.24 – Projectos de Escombreiras 
Anexo B.III.25 – Estudo e Plano de Remoção de Pressões 
Anexo B.III.27 – Ficha de Identificação da Ponte de Cavez 

VOLUME 10 – Anexo B.III.29 – Caracterização das Pressões Existentes 
VOLUME 11 – Anexo B.III.30 – Estudo de Eutrofização 

Anexo B.III.31 – Inventário Hidrogeológico 
Anexo B.III.32 – Estudo Hidrogeológico do Circuito Hidráulico de Gouvães 
Anexo B.III.33 – Informação Disponibilizada pela Águas de Campilho 

VOLUME 12 – Anexo B.IV.1 – Estudos Específicos do Património Natural 
VOLUME 13 – Anexo B.IV.2 – Estudos Complementares dos Sistemas Ecológicos – Apresentação de Resultados 

Disponíveis 
Anexo B.IV.3 – Estudos Diversos 

VOLUME 14 – Anexo B.IV.4 – Programa de Compensação dos Sistemas Ecológicos do SIC Alvão / Marão 
VOLUME 15 – Anexo B.IV.5 – Programa de Compensação dos Sistemas Ecológicos da Bacia do Rio Tâmega 
VOLUME 16 – Anexo B.V.1 – Plano de Comunicação. Cascata do Tâmega 

Anexo B.V.3 – Plano de Acção. Compensação Socioeconómica e Cultural 
Anexo B.VI.1 – Estudo do Uso de Solo e do Ordenamento do Território 
Anexo B.VI.2 – Caminhos Novos a Beneficiar 
Anexo B.VII – Estudo do Ambiente Sonoro da Situação Actual – Fase de Pré-Construção 

VOLUME 17 – Anexo B.VIII.3 – Relatório de Prospecção Arqueológica Sistemática 
Anexo B.VIII.5 – Sondagens de Diagnóstico na Anta de Penouças (Ocorrência 93) 
Anexo B.VIII.7 – Sondagens de Diagnóstico em Couçes (Ocorrência 68) 
Anexo B.VIII.8 – Trabalhos Arqueológicos na Necrópole Megalítica Chã das Arcas 
Anexo B.VIII.13 – Plano de Salvaguarda Patrimonial 
Anexo B.VIII.14 – Valorização e Adequação ao Uso Público do Complexo Arqueológico e Mineiro de 
Três Minas 

VOLUME 18 – Anexo B.IX – Projecto de Integração e de Recuperação Paisagística 
VOLUME 19 – Anexo Medidas Compensatórias, Anexo Programas de Monitorização 
VOLUME 20 – Anexo Peças Desenhadas 
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Elementos de Projecto de Execução enviados 
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ELEMENTOS DE PROJECTO DOS APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS DE 

GOUVÃES, ALTO TÂMEGA E DAIVÕES 
 
A) APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE GOUVÃES 

Memória Síntese 
Volume 1 – Memória Geral e Anexos 

Memória Geral 
Anexo 1 – Topografia e Cartografia 

Tomo 1 – Memória e Apêndices 
Tomo 2 – Desenhos 

Anexo 2 – Estudo Geológico e Geotécnico 
Tomo 1 – Memória 
Tomo 2 – Apêndices 
Tomo 3 – Desenhos 

Anexo 3 – Estudos Hidrológicos 
Tomo 1 – Memória 
Tomo 2 – Apêndices e Desenhos 

Anexo 4 – Estudo da Qualidade da Água 

Anexo 5 – Estudo Sismológico 
Anexo 6 – Serviços Afectados 
Anexo 7 – Expropriações 

Tomo 1 – Memória e Apêndices 
Tomo 2 – Desenhos 

Anexo 8 – Estabilidade, Dimensionamento e Segurança Estrutural 
Tomo 1 – Barragem 
Tomo 2 – Túneis do Circuito Hidráulico 
Tomo 3 – Estruturas Para Operação e Manobra do Circuito Hidráulico 
Tomo 4 – Conduta Forçada 
Tomo 5 – Cavernas da Central Hidroeléctrica 
Tomo 6 – Estruturas da Central Hidroeléctrica 
Tomo 7 – Túneis de Acesso da Central Hidroeléctrica 

Anexo 9 – Cálculos Hidráulicos 
Anexo 10 – Exploração dos Aproveitamentos 
Anexo 11 – Estudo de Pedreiras e de Materiais de Construção 
Anexo 12 – Escombreiras 
Anexo 13 – Processos Construtivos e Tratamento de Fundações 
Anexo 14 – Acessos Provisórios e Estaleiros 
Anexo 15 – Acessos Definitivos 
Anexo 16 – Equipamentos Mecânicos 
Anexo 17 – Equipamentos Eléctricos 
Anexo 18 – Linhas de Transmissão de 20 kv 
Anexo 19 – Subestação 60/20 kV 
Anexo 20 – Comunicação, Controlo, Protecção e Contagem 
Anexo 21 – Plano de Segurança e Saude 
Anexo 22 – Plano de Primeiro Enchimento 
Anexo 23 – Plano de Desmatacão da Albufeira 
Anexo 24 – Justificação das Alterações Introduzidas em Relação ao Anteprojecto 
Anexo 25 – Normas de Segurança e de Exploração 
Anexo 26 – Plano de Observação 

Volume 2 – Desenhos 
Tomo 1 – Desenhos Gerais e de Conjunto 
Tomo 2 – Barragem de Gouvães 
Tomo 3 – Central de Gouvães 
Tomo 4 – Circuito Hidráulico de Gouvães 
Tomo 5 – Linhas de Transmissão e Subestações 
Tomo 6 – Acessos e Serviços Afectados 
Tomo 7 – Escombreiras e Estaleiros 

Volume 3 – Caderno de Encargos 
Volume 4 – Medições e Estimativa Orçamental 
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B) APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO ALTO TÂMEGA 

Memória de Síntese 
Volume 1 – Memória Geral e Anexos 

Memória Geral 
Anexo 1 - Topografia e Cartografia 
Anexo 2 – Estudo Geológico e Geotécnico 
Anexo 3 – Estudos Hidrológicos 
Anexo 4 – Estudo da Qualidade da Água 
Anexo 5 – Estudo Sísmico 
Anexo 6 – Serviços Afectados 
Anexo 7 – Expropriações 
Anexo 8 – Estabilidade, Dimensionamento e Segurança Estrutural 

Tomo 1 – Barragem 
Tomo 2 – Desvio Provisório 
Tomo 3 – Órgãos Hidráulicos de Segurança 
Tomo 4 – Circuito Hidráulico da Central Hidroeléctrica 
Tomo 5 – Central Hidroeléctrica 
Tomo 6 – Estabilidade de Taludes e Obras Subterrâneas 

Anexo 9 – Cálculos Hidráulicos 
Anexo 10 – Ensaios Hidráulicos em Modelo Reduzido 
Anexo 11 – Aspectos Funcionais da Exploração 
Anexo 12 – Estudo de Pedreiras e de Materiais de Construção 
Anexo 13 – Escombreiras 
Anexo 14 – Processos Construtivos e Tratamento de Fundações 
Anexo 15 – Acessos Provisórios e Estaleiros 
Anexo 16 – Acessos Definitivos 
Anexo 17 – Equipamentos Mecânicos 
Anexo 18 – Equipamentos Eléctricos 
Anexo 19 – Linhas de Transmissão de 20 kv 
Anexo 20 – Comunicação, Controlo, Protecção e Contagem 
Anexo 21 – Plano de Segurança e Saude 
Anexo 22 – Plano de Primeiro Enchimento 
Anexo 23 – Plano de Desmatacão da Albufeira 
Anexo 24 – Justificação das Alterações Introduzidas em Relação ao Anteprojecto 
Anexo 25 – Normas de Segurança e de Exploração 
Anexo 26 – Plano de Observação 

Volume 2 – Desenhos 
Tomo 1 – Desenhos Gerais e de Conjunto 
Tomo 2 – Desvio Provisório 
Tomo 3 – Barragem de Alto Tâmega 
Tomo 4 – Descarregador de Cheias 
Tomo 5 – Central 
Tomo 6 – Linhas de Transmissão 
Tomo 7 – Acessos e Serviços Afectados 
Tomo 8 – Escombreiras 

Volume 3 – Caderno de Encargos 
Construção Civil 
Equipamentos Eléctricos, Mecânicos e Hidromecânicos 

Volume 4 – Medições e Estimativa Orçamental 
Tomo 1 – Medições Auxiliares 
Tomo 2 – Medições Gerais (Medições Detalhadas e Mapa de Quantidades) 
Tomo 3 – Resumo da Estimativa Orçamental 

Volume 5 – Plano de Emergência Interno 
Memória 

Anexo 1 – Estudo da Onda de Cheia Resultante da Rotura em Cascata das Barragens de Alto Tâmega 
e Daivões e da Rotura Isolada da Barragem de Daivões 
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