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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
dos "Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões", em fase
de Anteprojecto, sendo emitido ao abrigo do n.º 1 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro.
Em cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (na sua actual redacção), o Instituto da Água, I.P.
(INAG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao
Anteprojecto dos "Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões", assim
como os restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA, os quais deram entrada na
APA a 10 de Setembro de 2009. O proponente do projecto é a Iberdrola Generatión, SAU.
O projecto em causa enquadra-se no Anexo I do Decreto-Lei acima referido (na sua actual redacção),
designadamente nas disposições do n.º 15: Barragens e outras instalações concebidas para retenção ou

armazenagem permanente de água em que um novo volume ou um volume adicional de água retida ou
armazenada seja superior a 10 milhões de m 3.
Através do ofício n.º S-009642/2009, de 23/09/2009, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou, ao
abrigo do Artigo 9º dos referidos Decretos-Leis e do artigo 1º do Regulamento das Comissões de Avaliação de
Impacte Ambiental, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência
Portuguesa do Ambiente (APA - entidade que preside); Instituto da Água, I.P. (INAG); Instituto da
Conservação da Natureza e da Biodiversidade-Departamento de Gestão das Áreas Classificadas do Norte
(ICNB-DGAC/N); Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR); Direcção
Regional de Cultura do Norte (DRC/N); Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
(CCDR/N); Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia (LNEG); Instituto Superior de Agronomia/Centro de
Ecologia Aplicada Prof. Baeta das Neves (ISA/CEABN); Administração da Região Hidrográfica do Norte
(ARH/N).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:
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, IP – Dr.ª Alexandra Estorninho, suplente Dr. Luís Pereira
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
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A CA contou ainda com a colaboração do Eng. Nuno Sequeira, técnico da APA/DACAR, na apreciação do
Ambiente Sonoro.
O EIA, objecto da presente análise, é datado de Setembro de 2009, sendo da responsabilidade da empresa
Procesl e foi elaborado entre Novembro de 2008 e Agosto de 2009. É composto pelos seguintes documentos:
Relatório Síntese:
Peças escritas - Tomo I (Capítulos 1 a 5), Tomo II (Capítulos 6 a 11) e Tomo III (Anexos)
Peças Desenhadas
Resumo Não Técnico
Foi ainda enviado à APA um exemplar do respectivo Anteprojecto, sendo discriminadas, em anexo ao
presente, parecer as peças remetidas.
No âmbito do procedimento de AIA, por solicitação da Comissão de Avaliação, o EIA foi ainda complementado
com os seguintes documentos:
Aditamento (Tomo 1; Tomo 2; Tomo 3; Peças Desenhadas), datado de Janeiro de 2010
Elementos Complementares, datado de Fevereiro de 2010
Segundo Pedido de Elementos Complementares, datado de Abril de 2010
Terceiro Pedido de Elementos Complementares, datado de Abril de 2010
Quarto Pedido de Elementos Complementares, datado de Abril de 2010
Recolha de dados Adicionais sobre Mexilhões-de-Rio no Alto Tâmega – Caracterização das
Comunidades de Mexilhões-de-Rio, datado de Fevereiro de 2010
O EIA objecto da presente análise incide sobre o Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), o qual está
integrado no Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH). O SET é
constituído pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, assim
como a derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães (e respectivos circuitos hidráulicos), e integra ainda vários
projectos complementares ou subsidiários: linhas eléctricas de alta tensão para ligação do posto de corte de
Pradoselos 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.
Os Aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, objecto do presente procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), com uma potência total instalada de cerca de 1135 MW, contribuem
com mais de 50%, para alcançar as metas estabelecidas pelo Estado Português para a energia hidroeléctrica,
ou seja atingir valores de potência instalada adicional da ordem de 2 000 MW, até 2020, através dos novos
aproveitamentos hidroeléctricos.
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Estes aproveitamentos, localizando-se na bacia hidrográfica do rio Tâmega, funcionarão interligados entre si,
com uma lógica de exploração conjunta. O projecto do SET tem 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 acima referido 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.
O presente parecer visa integração e sistematização das análises técnicas sectoriais das diferentes entidades
representadas na CA, assim como as posições manifestadas quer por entidades externas, consultadas no
âmbito do procedimento, quer no âmbito da fase de consulta pública. Assim, pretende-se com este parecer
apresentar todos os aspectos que se consideram relevantes na avaliação efectuada, de forma a poder
fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao Anteprojecto em causa.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
A metodologia adoptada pela CA para a avaliação do projecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de
Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões foi a seguinte:
▪

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

Solicitação de Elementos Complementares
Aquando da declaração da conformidade do EIA, e não obstante a informação apresentada no
Aditamento ter sido considerada como suficiente para dar continuidade ao procedimento de AIA, a CA
considerou necessária a apresentação de elementos complementares.
Na sequência da entrega, pela Iberdrola, do documento de resposta, e na sequência da análise em curso,
verificou-se novamente a necessidade, por várias vezes, de apresentação de esclarecimentos/elementos
adicionais, tendo dado origem à apresentação de mais três documentos de resposta.
Os elementos solicitados são referentes na generalidade à clarificação de vários aspectos do EIA, do
Aditamento e dos Elementos Complementares e, em particular, ao nível dos Recursos Hídricos
Superficiais, Recursos Hídricos Subterrâneos, Ecologia, Usos do Solo e Ordenamento do Território, Sócioeconomia, Património e Paisagem.
Por solicitação específica do ICNB, foi ainda apresentado um estudo complementar sobre Mexilhões-deRio no Alto Tâmega.

▪

Solicitação de Parecer Externo
Foi solicitada a emissão de parecer às seguintes entidades: Águas de Portugal (ADP), Águas de Trás-osMontes e Alto Douro (AdTMAD), Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar (CMVPA), Câmara Municipal
de Ribeira de Pena (CMRP), Câmara Municipal de Boticas (CMB), Câmara Municipal de Chaves (CMC),
Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto (CMCB), Câmara Municipal de Mondim de Basto (CMMB),
Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção Regional de Florestas do Norte (DRF/N), Entidade Regional
da Reserva Agrícola do Norte (ERRAN), Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Norte (DRAP/Norte),
Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Direcção Regional de Economia do Norte (DRE/Norte),
Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Instituto de Meteorologia (IM),
Universidade do Minho – Escola de Ciências/Departamento de Biologia, Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro, Agência Portuguesa do Ambiente/Divisão de Ar e Ruído (APA/DAR) – Ruído, Agência
Portuguesa do Ambiente/Departamento de Operações de Gestão de Resíduos (APA/DOGR) – Resíduos,
Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Direcção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), Rede Ferroviária Nacional (REFER), EDP Distribuição, EDP Produção,
Estradas de Portugal (EP), Rede Eléctrica Nacional (REN).
Os pareceres recebidos, cujas cópias se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente
parecer, sempre que se entendeu ser pertinente. Por outro lado, foram ainda sintetizados, em capítulo
próprio do presente parecer, sendo objecto de correspondente comentário, relativamente às questões
levantadas.
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▪

Visita ao local
Foi realizada uma visita técnica aos locais de implantação do projecto e área envolvente, onde é previsível
a ocorrência das principais afectações. Esta visita teve lugar nos dias 8 a 11 de Março de 2010, tendo
estado presentes os representantes da CA (da APA, do INAG, do ICNB, do IGESPAR, da DRC/N, da
CCDR/N, do ISA/CEABN, da ARH/N), da Iberdrola e da empresa que elaborou o EIA.

▪

Análise técnica do EIA, e respectiva informação complementar (Aditamento e posteriores Elementos
Complementares, Estudo sobre Mexilhões-de-Rio), bem como a consulta do Anteprojecto dos
"Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões", com o objectivo de
avaliar os impactes do projecto e a possibilidade dos mesmos serem minimizados/potenciados.
De acordo com as várias valências da CA, a apreciação dos factores ambientais foi efectuada tendo por
base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, a APA assegurou a coordenação
do procedimento de AIA e o processo de Consulta Pública. Por sua vez, o INAG emitiu parecer sobre
Regime de exploração dos Aproveitamentos Hidroeléctricos, Recursos Hídricos Superficiais (estado das
massas de água), o ICNB sobre Sistemas Ecológicos, o IGESPAR e a DRC/N sobre Património, a CCDR/N
sobre Sócio-Economia, Usos do Solo, Ordenamento do Território e Qualidade do Ar, o LNEG sobre
Geologia e Geomorfologia, o ISA/CEABN sobre Paisagem, e a ARH/N sobre Recursos Hídricos e Domínio
Hídrico. A análise do Ambiente Sonoro foi assegurada pela APA.
Foi ainda efectuada a articulação e complementaridade entre as várias entidades que partilham entre si a
análise de factores ambientais que se intercruzam.

▪

Selecção dos factores ambientais fundamentais, tendo em consideração as características do projecto e a
área de implantação do mesmo. Consideraram-se factores ambientais fundamentais nesta avaliação, os
Sistemas Ecológicos, os Recursos Hídricos, a Sócio-Economia e o Ordenamento do Território, assim como
o Património;

▪

Análise dos resultados da Consulta Pública
A fase de Consulta Pública decorreu durante 45 dias úteis, desde o dia 10 de Fevereiro até 14 de Abril de
2010. A análise dos respectivos resultados é efectuada em capítulo próprio do presente parecer.

▪

Elaboração do presente Parecer, integrando o teor dos pareceres técnicos das entidades representadas na
CA, das entidades externas e ainda os resultados da Consulta Pública.
Neste âmbito a CA reuniu-se 3 vezes, a 4/5/2010, a 17/5/2010 e 26/5/2010.
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3. ENQUADRAMENTO, JUSTIFICAÇÃO, OBJECTIVOS E ANTECEDENTES
ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES DO PROJECTO
Em Portugal o sector da energia, sendo o principal contribuinte para as emissões de gases com efeito de
estufa, tem tido desde 1990 um incremento muito acentuado, com um aumento muito significativo no
consumo de electricidade nos últimos anos, continuando a crescer acima da média europeia e mantendo uma
elevada dependência energética do exterior (uma das maiores entre os Estados-Membros da União Europeia).
A adopção da Estratégia Nacional para a Energia (aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros
n.º 169/2005, de 24 de Outubro) define as grandes linhas estratégicas para o sector da energia, tendo em
vista a redução da forte dependência externa (essencialmente de combustíveis fósseis), do aumento da
eficiência energética e na redução das emissões de CO 2, do aumento da qualidade do serviço e incentivo à
concorrência.
À partida, a melhoria da eficiência energética surge como uma importante medida a adoptar com vista à
progressiva redução do consumo final de energia. Nesse sentido, surge o Plano Nacional de Acção para a
Eficiência Energética (PNAEE), que estabelece como meta alcançar até 2015 a implementação de medidas de
melhoria da eficiência energética equivalentes a 10% do consumo final de energia.
Apesar do indispensável esforço a desenvolver em termos da eficiência energética, Portugal necessita de
prosseguir o reforço do parque electroprodutor, investindo preferencialmente em fontes alternativas de
energia menos poluentes e sobretudo nas que apresentem um menor custo de produção (tendo, por
conseguinte, menor impacte nas tarifas médias a pagar pelos consumidores): a componente hidroeléctrica e a
componente eólica. A intensificação e diversificação do aproveitamento das fontes renováveis de energia para
a produção de electricidade, com especial incidência nestas duas componentes é, assim, uma das medidas
previstas na Estratégia Nacional para a Energia, em paralelo com outras.
A instalação prevista, até final de 2010, de um parque electroprodutor eólico nacional de 5 700 MW, permitirá
alcançar o objectivo da diversificação das origens energéticas e a redução das emissões de CO 2. No entanto,
a produção de energia eólica é dificilmente previsível, sendo também altamente irregular (intermitente),
tendo variações significativas diárias e anuais. A produção eólica tende a ser maior durante a noite, quando
os consumos são menores, tendendo a reduzir-se durante o dia, quando os consumos são maiores. Estas
situações colocam grandes problemas à gestão da rede de transporte de energia.
Portugal é um dos países da União Europeia (EU) com maior potencial hídrico por explorar (54 %), sendo
também o país da EU que menos cresceu em capacidade hídrica nos últimos trinta anos. A opção pela energia
hídrica, reduzindo a dependência energética do país, através do aumento do aproveitamento de um recurso
endógeno e renovável, permite ainda a diversificação das fontes de energia.
Por outro lado, o crescimento sustentável da energia eólica está grandemente dependente do aumento da
capacidade hidroeléctrica, designadamente da instalação de sistemas reversíveis. A energia eólica pode ser
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utilizada, em horas de menor consumo (período nocturno de dias ventosos), para bombear e armazenar
energia hídrica excedentária disponível nas albufeiras, a qual será posteriormente utilizada nos períodos de
maior consumo de electricidade (em particular se estes períodos coincidirem com baixos níveis de vento),
permitindo compensar a acentuada irregularidade da produção eólica. As características das centrais
hidroeléctricas, em termos de rapidez de entrada e saída de serviço e de flexibilidade de operação, fazem
com que sejam especialmente adequadas como complemento da produção eólica.
Tendo por base o potencial hídrico do país e a elevada dependência energética do exterior (essencialmente
de combustíveis fosseis), foi definido pelo governo português, como objectivo geral, atingir 7 000 MW de
potência hidroeléctrica instalada, até 2020. Para tal, será necessário assegurar a implementação de um
conjunto de novos aproveitamentos hidroeléctricos, que perfaçam valores de potência hidroeléctrica instalada
adicional da ordem de 2 000 MW. A concretização dos aproveitamentos hidroeléctricos que permitem alcançar
este objectivo, representará uma redução, de 54% para 33%, do potencial hídrico por aproveitar, os quais
integram o Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH).
Aprovado pelo Estado Português, em 7 de Dezembro de 2007, o PNBEPH, que pretende dar cumprimento ao
estabelecido na Estratégia Nacional Para a Energia, visa estabelecer novas metas para a produção de energia
hídrica, incentivando à realização de um conjunto de investimentos em aproveitamentos hidroeléctricos.
Os aproveitamentos hidroeléctricos a implementar deverão, assim, assegurar valores de potência instalada
adicional da ordem de 2 000 MW (correspondendo à utilização de cerca de 70 % do potencial hidroeléctrico
disponível em Portugal), contribuindo assim para o cumprimento do objectivo estabelecido pelo Governo em
termos de produção de energia, até 2020, com origem em fontes renováveis, redução da dependência
energética nacional e redução das emissões de CO2.
Deste modo, devido à referida instabilidade da produção eólica e respectiva incapacidade de armazenar
energia, seria também importante dispor, a médio prazo, de uma capacidade de bombagem de 2 000 MW,
o que implica a instalação de 1 600 MW de potência reversível.
Uma característica importante da maioria dos aproveitamentos hidroeléctricos incluídos no PNBEPH é a de
serem reversíveis, funcionando em complemento com os parques eólicos instalados, actuando portanto como
“reservas de energia” no processo de ajustamento temporal da oferta à procura de electricidade: a água é
bombeada para as albufeiras, nos momentos em que a oferta de electricidade excede a procura, de forma a
poder voltar a ser turbinada, quando a procura exceder a oferta. Os aproveitamentos hidroeléctricos
reversíveis irão, assim, funcionar como acumuladores de energia eólica.
A opção de se aumentar a capacidade em aproveitamentos hidroeléctricos contribui para assegurar o
cumprimento das metas que foram estabelecidas pela União Europeia, no que se refere à emissão de gases
com efeito de estufa, bem como assegurar as metas consideradas na Directiva Europeia 2009/28/CE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, que prevê, para a União Europeia, um aumento para 20% da quota de
produção de energia a partir de fontes renováveis. As percentagens estabelecidas para cada Estado-membro
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não são iguais, sendo bastante ambiciosos os objectivos definidos para Portugal, em termos da participação
dessas fontes para o consumo final de energia, uma vez que foi estabelecida em 31% a quota de energia
proveniente de fontes renováveis, contra os 20,5% que possuía em 2005.
O PNBEPH foi sujeito a avaliação ambiental (usualmente designada por Avaliação Ambiental Estratégica AAE), em cumprimento do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de Junho, que se refere à necessidade de
avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente. Por se tratar de um programa
relativo ao sector energético, está enquadrado no definido no n.º 1 do artigo 3º, deste diploma legal, que
define quais os planos e programas que estão sujeitos a avaliação ambiental.
A avaliação ambiental efectuada considerou quatro opções estratégicas, tendo conduzido à selecção da opção
D (Ponderação energética, socioeconómica e ambiental) que inclui 10 locais para instalação de
aproveitamentos hidroeléctricos (7 dos quais se localizam na Região Norte, 2 na Região Centro e 1 na Região
Tejo), de entre as 25 potenciais localizações que integram o "Inventário Nacional de Sítios com Elevado
Potencial Hidroeléctrico", cuja distribuição geográfica se estende desde o Norte de Portugal até à bacia do
Tejo. Os 10 aproveitamentos em causa permitem atingir as metas de potência instalada estabelecidas para o
horizonte de 2020.
As quatro opções estratégicas consideradas na avaliação ambiental efectuada foram:
A
B
C
D

Maximização da potência hidroeléctrica instalada e produção de energia
Optimização do potencial hídrico da Bacia hidrográfica
Conflitos/condicionantes ambientais
Ponderação energética, socioeconómica e ambiental

Os factores ambientais e de sustentabilidade analisados no PNBEPH, para as opções estratégicas foram os
seguintes: biodiversidade, população, saúde humana, fauna, flora, solo, água, ar, factores climáticos, bens
materiais, património cultural e paisagem.
A Declaração Ambiental do PNBEPH, emitida em Dezembro de 2007 na sequência do procedimento de
avaliação ambiental, especificamente no que se refere aos Aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto
Tâmega e Daivões, apresenta algumas questões que resultaram em alternativas técnicas, nomeadamente em
Gouvães, considerando-se uma alternativa em que não é realizada a derivação com origem no rio Olo.
Na sequência da aprovação do PNBEPH e no âmbito da sua implementação foi desenvolvido o "Concurso
público para atribuição de concessão de captação, para produção de energia hidroeléctrica e concepção,
construção, exploração e conservação de obras públicas das respectivas infra-estruturas hidráulicas dos
aproveitamentos hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões". O Programa de Concurso
estabeleceu, com enquadramento no PNBEPH, a localização e regime de exploração dos 4 aproveitamentos,
nomeadamente as coordenadas do troço de localização da barragem e as cotas máximas admissíveis para o
Nível de Pleno Armazenamento (NPA) das albufeiras, bem como algumas condicionantes a observar na
proposta.
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O Programa de concurso refere, ainda, não ser admitida a apresentação de propostas condicionadas ou
variantes.
Com base nestes pressupostos a Iberdrola apresentou a concurso a sua proposta, considerando os quatro
aproveitamentos hidroeléctricos integrados num único projecto. Na sequência do concurso o Estado
Português atribuiu à Iberdrola Generación, SAU o direito a colaborar na implementação do PNBEPH, tendo
celebrado um contrato no âmbito do Decreto-Lei n.º 182/2008, de 4 de Setembro, contemplando a realização
dos 4 Aproveitamentos Hidroeléctricos com as seguintes características principais:
Aproveitamento Hidroeléctrico

Gouvães

Padroselos

Alto Tâmega

Daivões

Cota do NPA

890

450

322

231

Caudais a utilizar (m3/s)

110

120

160

220

Potência a instalar (MW)

660

230

127

118

142,4

160,8

Produtibilidade média anual (GWh)
* Bombagem

52

1075*

110

359*

OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO
Os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, constituindo o Sistema
Electroprodutor do Tâmega (SET), objecto do presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), contribuem com mais de 50 % (com uma potência total instalada de cerca de 1135 MW), para alcançar
as metas acima referidas para a energia hidroeléctrica até 2020, ou seja atingir valores de potência instalada
adicional da ordem de 2 000 MW, através dos novos aproveitamentos hidroeléctricos.
Assim, os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, ao considerarem
uma produção de cerca de 2796 GWh/ano irão contribuir para o cumprimento dos objectivos definidos pelo
Estado Português e, consequentemente, para o cumprimento das metas estabelecidas pela União Europeia no
que se refere ao aumento da utilização de fontes renováveis para a produção de energia e à redução das
emissões de gases com efeitos de estufa.
Deste modo, os objectivos e justificação do Projecto são consentâneos com os preconizados no PNBEPH.
Estes aproveitamentos, localizando-se na bacia hidrográfica do rio Tâmega, funcionarão interligados entre si,
com uma lógica de exploração conjunta. O projecto do SET tem 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 acima referido de cerca de 1135 MW.
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4. LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO
O projecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, localizandose na região Norte, insere-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. Deste modo, são directamente abrangidos cinco concelhos e 26 freguesias,
abaixo descriminadas, de acordo com os elementos do projecto.
Elemento do projecto

Aproveitamento Hidroeléctrico
de Gouvães

Distrito

Vila Real

Concelho

Vila Pouca de Aguiar

Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Aproveitamento Hidroeléctrico
de Padroselos

Vila Real
Boticas
Braga

Cabeceiras de Basto
Ribeira de Pena
Vila Pouca de Aguiar

Aproveitamento Hidroeléctrico
do Alto Tâmega

Vila Real

Boticas

Chaves

Aproveitamento Hidroeléctrico
de Daivões

Corredor das linhas de Alta
Tensão

Derivações de
Alvadia-Viduedo-Gouvães

Vila Real

Ribeira de Pena
Vila Pouca de Aguiar

Braga

Cabeceiras de Basto

Braga

Cabeceiras de Basto

Vila Real

Ribeira de Pena

Vila Real

Vila Pouca de Aguiar
Ribeira de Pena

Freguesia
Gouvães da Serra
Lixa do Alvão
Santa Marta da Montanha
Soutelo de Aguiar
Telões
Santa Marinha
Canedo
Santa Marinha
Santo Aleixo de Além Tâmega
Dornelas
Covas do Barroso
Gondiães
Canedo
Parada de Monteiros
Pensalvos
Bragado
Capeludos
Fiães do Tâmega
Curros
Pinho
Arcossó
Vidago
Vilarinho das Paranheiras
Vilela do Tâmega
Anelhe
Canedo
Ribeira de Pena (Salvador)
Santa Marinha
Santo Aleixo de Além Tâmega
Parada de Monteiros
Cavez
Vilar de Cunhas
Cavez
Vilar de Cunhas
Canedo
Santa Marinha
Santo Aleixo de Além Tâmega
Gouvães da Serra
Santa Marta da Montanha
Alvadia

Especificamente em relação aos elementos do projecto, que se localiza na bacia hidrográfica do rio Tâmega:
O AH de Gouvães está previsto para o sector montante do rio Louredo/Torno, no concelho de Vila
Pouca de Aguiar, e abrange as freguesias de Gouvães da Serra, Lixa do Alvão, Santa Marta da
Montanha, Soutelo de Aguiar e Telões, no concelho de Vila Pouca de Aguiar e a freguesia de Santa
Marinha no concelho de Ribeira de Pena. As Derivações Alvadia-Viduedo-Gouvães abrangem as
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freguesias de Gouvães da Serra e Santa Marta da Montanha, do concelho de Vila Pouca de Aguiar, e
Alvadia do concelho de Ribeira de Pena. O açude de Alvadia será construído no rio Poio e o açude de
Viduedo será construído na ribeira de Viduedo, sendo ambos os cursos de água afluentes do rio
Louredo/Torno.
O AH de Padroselos localiza-se no sector jusante do rio Beça e abrange as freguesias de Canedo,
Santa Marinha e Santo Aleixo de Além Tâmega no concelho de Ribeira de Pena, Dornelas e Covas do
Barroso no concelho de Boticas e Gondiães no concelho de Cabeceiras de Basto.
O AH do Alto Tâmega localiza-se no sector montante do rio Tâmega e abrange as freguesias de
Canedo, do concelho de Ribeira de Pena, Parada dos Monteiros, Pensalvos, Bragado e Capeludos, do
concelho de Vila Pouca de Aguiar, Fiães do Tâmega, Curros e Pinho, do concelho de Boticas, Arcossó,
Vidago, Vilarinho das Paranheiras, Vilela do Tâmega e Anelhe do concelho de Chaves.
O AH de Daivões localiza-se no sector médio do rio Tâmega e abrange as freguesias de Canedo,
Ribeira de Pena (Salvador), Santa Marinha e Santo Aleixo de Além Tâmega, do concelho de Ribeira de
Pena, Parada de Monteiros, do concelho de Vila Pouca de Aguiar e Cavez e Vilar de Cunhas do
concelho de Cabeceiras de Basto.
O AH de Gouvães e as infra-estruturas da derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães estão incluídos 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.

5. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
5.1. ASPECTOS GERAIS E ALTERNATIVAS CONSIDERADAS
De acordo com o EIA, o Projecto é constituído pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) de Gouvães,
Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, assumidos pelo Proponente como um projecto único.
Os AH do Alto Tâmega e de Daivões serão localizados no rio Tâmega, estando o primeiro localizado
imediatamente a montante do segundo. Por sua vez, o AH de Padroselos será localizado no rio Beça e o AH
de Gouvães no rio Torno (também designado por Louredo, no seu troço final). Os aproveitamentos
hidroeléctricos são genericamente constituídos pelos seguintes elementos principais: barragem e órgãos
anexos, circuitos hidráulicos e central hidroeléctrica.
As centrais hidroeléctricas de Gouvães e Padroselos são de carácter reversível, funcionando no modo de
turbinamento e bombagem. Em turbinamento, a energia é produzida com base na água existente na albufeira
de Gouvães ou Padroselos, verificando-se o inverso na situação de bombagem, ou seja, neste caso a energia
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é produzida com água existente na albufeira de Daivões. As centrais hidroeléctricas de Alto Tâmega e Daivões
serão apenas de turbinamento,
As condicionantes ambientais e os critérios de rendibilidade preconizados para o Projecto pelo Proponente,
levaram a que o EIA considerasse a apresentação de duas variantes (com e sem o AH de Padroselos) e de
diversas alternativas para cada uma dos aproveitamentos hidroeléctricos.

VARIANTES – COM E SEM PADROSELOS
A Variante A corresponde ao desenvolvimento dos 4 aproveitamentos hidroeléctricos, com a instalação de
duas centrais de superfície nos AH do Alto Tâmega (2 Grupos) e de Daivões (2 Grupos), e duas centrais
subterrâneas nos AH de Gouvães (3 Grupos reversíveis) e de Padroselos (2 Grupos reversíveis).
A Variante B corresponde ao desenvolvimento de apenas 3 aproveitamentos hidroeléctricos, com exclusão
do AH de Padroselos. A apresentação desta variante decorre do facto de no âmbito da elaboração do EIA ter
sido identificada a presença de uma espécie de bivalve com elevado valor conservacionista ( Margaritifera

margaritifera). A não construção do AH de Padroselos constitui uma alternativa ao esquema inicial do SET.
A exclusão do AH de Padroselos é compensada com o aumento de potência instalada no AH do Alto Tâmega,
instalação de 4 Grupos reversíveis no AH de Gouvães (no qual será instalada toda a potência reversível),
considerando igualmente a possibilidade de redução do NPA do AH de Daivões. Esta redução do NPA em
Daivões decorre do facto de o volume de bombagem ser inferior.

GOUVÃES

GOUVÃES

3 Grupos Reversíveis

4 Grupos Reversíveis

PADROSELOS
2 Grupos Reversíveis
Rio Torno

Río Beça

Rio Torno
Río Beça

CENTRAL EXTERIOR

ALTO TÂMEGA
2 Grupos

CENTRAL SUBTERR
ÁNEA

CENTRAL EXTERIOR

ALTO TÂMEGA
2 Grupos

CENTRAL SUBTERR
ÁNEA

R IO TÂMEGA

R IO TÂMEGA

DAIVÕES
2 Grupos

Variante A

DAIVÕES
2 Grupos

Variante B

Fonte: EIA dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
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VARIANTES – COTA DO NPA
De acordo com o EIA uma análise preliminar das condições ambientais e das potenciais afectações com as
albufeiras a criar pelos aproveitamentos hidroeléctricos, bem como aspectos técnicos relacionados com a
rendibilidade dos aproveitamentos hidroeléctricos, levou a que fossem consideradas algumas alternativas de
projecto ao nível do NPA.
No caso do AH de Gouvães, foram consideradas 2 alternativas de cota do NPA:
Alternativa NPA = 890, correspondente à cota máxima estabelecida no âmbito do concurso público;
Alternativa NPA = 885, justificada no EIA como a cota mínima a adoptar tendo em atenção o volume
útil mínimo necessário para a exploração do sistema.
Na definição dos valores das cotas do NPA, foram avaliados os seguintes aspectos:
Existência de um volume útil suficiente que permita um ciclo de bombagem diário/semanal, com a
rendibilidade esperada, e que permita também regular os escoamentos em Daivões (bombeando em
épocas de cheia e turbinando em estiagem);
Regular o caudal ecológico e os consumos a serem fornecidos a jusante e que garanta o volume
necessário para a bombagem de Gouvães. Foi tido em conta que a montante estará a albufeira do
Cabouço, sendo o seu consumo, por conseguinte, excluído do escoamento a Gouvães.
Por outro lado, na definição de cotas para o NPA de Gouvães, foi considerado essencial garantir a viabilidade
da albufeira do Cabouço e do sistema de abastecimento associado, o qual, de acordo com a informação
fornecida pelo INAG (segundo consta no EIA), tem um NPA situado à cota 900. Relativamente às cotas do
NPA, é referido que, para a cota 885 serão preconizadas as medidas de protecção necessárias da barragem
de Cabouço, no caso da cota 890, serão tomadas as medidas de protecção na barragem de Cabouço e no
sistema de captação e tratamento de águas, permitindo garantir a adequada implantação de todas as infraestruturas associadas aos empreendimentos.
No caso do AH do Alto Tâmega, foram consideradas 2 alternativas de cota do NPA:
Alternativa NPA = 322, correspondente à cota máxima estabelecida no âmbito do concurso público;
Alternativa NPA = 315.
O EIA identifica como pouco rentável a adopção da cota prevista no âmbito do PNBEPH (312) e como não
divergindo de forma relevante, em termos de afectações, da cota 315. Foi considerado inviável a utilização de
cotas de NPA inferiores a 315, considerando que para o NPA 312, a rendibilidade é duplamente afectada,
tanto pela diminuição da produção (que tem também com reflexos negativos no sistema eléctrico nacional),
como pela menor flexibilidade de operação para garantia dos caudais ecológicos e protecção relativamente a
cheias (uma vez que o volume disponível reduzir-se-á, aumentando consequentemente as perdas de água e
as descargas), implicando o turbinamento em horas de menor valor da energia, reduzindo a produção do Alto
Tâmega e também de Daivões, dada a reduzida capacidade desta albufeira. Por outro lado, é referido que, na
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globalidade, a superfície agrícola afectada é similar, assim como o impacte socioeconómico associado, e que a
afectação em termos de serviços é idêntica.
Deste modo, a cota de NPA 322 é considerada por ser o limite superior, considerado no Programa de
Concurso, e por constituir a solução de maior produção de energia. Por sua vez, a consideração da cota de
NPA 315 decorre do facto de ser a cota mínima a partir da qual, do ponto de vista técnico e económico, são
cumpridos os objectivos definidos para o AH de Alto Tâmega e, por sua vez, também não apresenta
afectações particularmente mais relevantes em comparação com as afectações verificadas à cota 312.
No caso do AH de Daivões, foram ponderadas 2 alternativas de cota do NPA:
Alternativa NPA = 231, correspondente à cota apresentada no âmbito do concurso público;
Alternativa NPA = 228, relacionada com o menor volume necessário para o caso da Variante B
(situação de não construção do AH de Padroselos).
Na definição dos valores das cotas do NPA, foram avaliados os seguintes aspectos:
Ter um nível que não gere perdas de energia no Alto Tâmega;
Dispor de um volume útil suficiente, que possa regular o caudal ecológico e garanta o volume
necessário para as bombagens nos restantes AH, com a rendibilidade esperada;
Optimizar a relação entre os custos do investimento e a energia gerada;
Minimizar as afectações na albufeira.
No caso da Variante B (sem construção de Padroselos), a central de Daivões terá uma menor necessidade de
volume de regularização para o ciclo de bombagem, permitindo reduzir a cota do NPA para 228.

VARIANTES – DERIVAÇÃO AVADIA-VIDUEDO-GOUVÃES
Foram ainda consideradas como alternativas a existência ou não das derivações previstas no âmbito do
PNBEPH, relativas ao reforço das afluências da albufeira de Gouvães, que compreendem a construção de dois
açudes: Alvadia (no rio Poio) e Viduedo (na ribeira de Viduedo), e os respectivos circuitos hidráulicos de
ligação à albufeira de Gouvães.
Deste modo, no quadro seguinte apresenta-se a sistematização da principal informação relativa às Variantes
consideradas no EIA:
NPA para as albufeiras de cada AH;
Construção, ou não, do Aproveitamento de Padroselos, tendo sido adoptada a designação A no
primeiro caso e a designação B no segundo;
Construção, ou não, das captações de Alvadia e de Viduedo.
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Aproveitamento

Variante/NPA

Variante/Padroselos

Variante/Derivações

A

Com Padroselos: 3 Grupos;
Qmáx 110 m3/s; Nível mínimo – 877,5

B

Sem Padroselos: 4 Grupos;
Qmáx 146,7 m3/s; Nível mínimo – 877,5

A

Com Padroselos: 3 Grupos;
Qmáx 110 m3/s; Nível mínimo - 875

B

Sem Padroselos: 4 Grupos;
Qmáx 146,7 m3/s; Nível mínimo - 875

A

Com Padroselos: 2 Grupos;
Qmáx 110 m3/s; NPA - 450

B

Sem Padroselos

A

Com Padroselos: 2 Grupos;
Qmáx 160 m3/s; Nível mínimo - 290

B

Sem Padroselos: 2 Grupos;
Qmáx 190 m3/s; Nível mínimo - 290

A

Com Padroselos: 2 Grupos;
Qmáx 160 m3/s; Nível mínimo - 290

B

Sem Padroselos: 2 Grupos;
Qmáx 200 m3/s; Nível mínimo - 290

A

Com Padroselos: 2 Grupos;
Qmáx 220 m3/s; Nível mínimo - 210

B

Sem Padroselos: 2 Grupos;
Qmáx 220 m3/s; Nível mínimo - 210

890
Gouvães

Alvadia e Viduedo - Com/Sem
Derivações

885

Padroselos

-

-

322
Alto Tâmega

-

315

231
Daivões

228

As potências a instalar no Projecto, em função das Variantes acima descritas são as seguintes:
Variantes

Centrais Hidroeléctricas
Gouvães
Padroselos
Alto Tâmega
Daivões
Total

A
660

B
655

884

230
127
1135

118

127
118
1126 1130

118
1121

880
0
160
114
1158 1154

O esquema de interligação dos AH, considerando os quatro AH e os respectivos níveis de armazenamento
para as variantes mais altas, é o seguinte:
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Fonte: Anteprojecto dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões

5.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE GOUVÃES
O AH de Gouvães é constituído por uma barragem de enrocamento com núcleo central de betão betuminoso,
localizada no sector de montante do rio Torno/Louredo e implantada cerca da cota 859,5, num vale
assimétrico, com a vertente direita mais suave que a esquerda. As principais características da barragem e
albufeira do AH de Gouvães são as seguintes:
Barragem
NPA

Tipo

Altura
(m)

890
885

Enrocamento

35,5
30,5

Coroamento
Extensão
Cota
(m)
319
892,50
236
887,50

Cota da
fundação
857
857

Descarga de fundo
Q (1)
N.º
(m3/s)
1
14
1
13

Descarregador de cheias
Q (1)
Tipo
(m3/s)
67
Canal de encosta
106

Albufeira
NPA

Área inundada (2) (ha)

890
885

248
24
177
14
Q=caudal de dimensionamento
Ao NPA; NmE-Nível mínimo de exploração; NMC-Nível de máxima cheia

(1)
(2)

Volume armazenado (2) (hm3)

Extensão da albufeira (km)
9,9
9,7

NmE

NMC

877,50
875,00

891,15
886,31

Os órgãos de segurança e exploração, semelhantes nas duas variantes, compreendem o descarregador de
cheias em canal de encosta na margem esquerda do rio Torno, constituído por uma soleira descarregadora
em labirinto, a descarga de fundo, que utilizará a conduta de derivação provisória do rio executada para a
fase de construção, e um dispositivo de descarga do caudal ecológico.
O projecto contempla ainda a realização do desvio provisório do rio Torno, constituído por uma conduta
blindada implantada na margem direita do rio, que constituirá posteriormente o circuito de descarga de fundo
da barragem.
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Este AH prevê a construção de uma ligação com a albufeira de Daivões, para permitir operações de
turbinamento e bombagem. O circuito hidráulico do aproveitamento hidroeléctrico desenvolve-se numa
extensão de cerca de 7.5 km, maioritariamente em túnel, excepto num troço de 1,8 km de conduta forçada,
imediatamente a jusante da câmara de válvulas. O sistema contempla uma tomada de água na albufeira de
Gouvães, um poço de comportas, uma chaminé de equilíbrio (com 21 m de diâmetro na variante A e 24,50 m
na variante B e altura 76 ou 72,5 m, respectivamente, ficando 6 m acima da plataforma exterior), uma
câmara de válvulas e uma estrutura de restituição na albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões.
A central hidroeléctrica junto a Gouvães é subterrânea.
Atendendo a que o AH é reversível, as tomadas de água para o circuito hidráulico funcionam como tomadas
de água para turbinamento e de restituição, variando as dimensões e as cotas de soleira em função das
variantes consideradas, e em função dos níveis mínimos de exploração considerados (877,50 para NPA 890 e
875,00 para NPA 885).
A central subterrânea, em caverna, albergará os grupos reversíveis (turbina/bomba). Para as Variantes A são
propostos 3 grupos com 220 MW cada e capazes de turbinar, conjuntamente, um caudal máximo (Qmáx) de
110 m3/s ou de bombear um Qmáx de 85 m3/s. No caso das Variantes B são propostos 4 grupos com 220 MW
cada e capazes de turbinar, conjuntamente, um caudal máximo (Qmáx) de 146,67 m3/s ou de bombear um
Qmáx de 113,33 m3/s.
O comprimento máximo da caverna variará entre 97,20 m na Variante A e 115,20 m na variante B. A altura
da caverna será a mesma em todas as variantes compreendendo 3 pisos: um inferior para instalação das
turbinas (cota 165,50), um intermédio para instalação dos alternadores (172,00) e um superior que
constituirá a plataforma geral de acesso (cota 177,75).
Será ainda construída uma linha eléctrica de 400 kV constituída por 3 linhas simples na variante A ou quatro
na variante B, de ligação da central ao Posto de Corte de Padroselos, situado na margem contrária do rio
Tâmega. A linha terá uma extensão aproximada de 500 m.
Com o objectivo de reforçar as afluências à albufeira de Gouvães, foi considerada uma variante que considera
a construção de dois açudes - Alvadia (no rio Poio) e Viduedo (na ribeira de Viduedo) - e os respectivos
circuitos hidráulicos de ligação à albufeira de Gouvães (derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, interligando, em
túnel, estas albufeiras).
As principais características dos açudes e respectivas albufeiras são as seguintes, sendo de referir que ambas
as infra-estruturas hidráulicas preconizam a descarga dos respectivos caudais ecológicos.
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NPA

Tipo

Altura
(m)

915,90

Betãogravidade

17

Açude de Alvadia
Descarga de fundo
Cota da
Q (1)
fundação
N.º
(m3/s)

Coroamento
Extensão
Cota
(m)
102

918,30

901

1

7

Descarregador de cheias
Q (1)
Tipo
(m3/s)
Soleira sobre o
153
corpo da barragem

Albufeira de Alvadia
NPA

Área inundada

915,90
(1)
(2)

(2)

(ha)

Volume armazenado (2) (hm3)

Extensão da albufeira (km)

5
Q=caudal de dimensionamento
Ao NPA; NmE-Nível mínimo de exploração; NMC-Nível de máxima cheia

NPA

Tipo

Altura
(m)

907,30

Betãogravidade

8

Açude de Viduedo
Descarga de fundo
Cota da
Q (1)
fundação
N.º
(m3/s)

Coroamento
Extensão
Cota
(m)
112

-

909,20

901

1

1

NmE

NMC

914,90

917,21

Descarregador de cheias
Q (1)
Tipo
(m3/s)
Soleira sobre o
52
corpo da barragem

Albufeira de Viduedo
NPA

Área inundada

907,30
(1)
(2)

(2)

(ha)

Volume armazenado (2) (hm3)

Extensão da albufeira (km)

0,1
Q=caudal de dimensionamento
Ao NPA; NmE-Nível mínimo de exploração; NMC-Nível de máxima cheia

-

NmE

NMC

906,30

908,15

O açude de Alvadia será implantado no rio Poio (principal afluente do rio Louredo) 50 m a montante da minihídrica de Alvadia, a qual tem concessão até 2028.
O circuito de derivação Alvadia – Viduedo, que liga estes dois açudes, é constituindo por um canal de adução
à tomada de água, com 127 m de extensão e 3 m de largura, uma estrutura de tomada de água e um troço
em túnel com cerca de 4564 m de extensão e 3 m de diâmetro.
Por sua vez, o circuito de derivação Viduedo – Gouvães, que liga o açude de Viduedo (situado a montante da
povoação de Viduedo) à albufeira de Gouvães, é constituindo por um canal de adução à tomada de água,
com cerca de 30 m de extensão e 3 m de largura, uma estrutura de tomada de água e um troço em túnel
com cerca de 2722 m de extensão.

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE PADROSELOS
O AH de Padroselos é constituído por uma barragem de betão, do tipo arco-gravidade, localizada no rio Beça,
numa zona de vale aproximadamente simétrico e inclinação moderada, implantada à cota 354. As principais
características da barragem e albufeira são seguintes:
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Barragem
NPA

Tipo

Altura
(m)

450

Arcogravidade

109

Coroamento
Extensão
Cota
(m)
355,5

454,30

Cota da
fundação
354

Descarga de fundo
Q (1)
N.º
(m3/s)
2

90

Descarregador de cheias
Q (1)
Tipo
(m3/s)
Soleira sobre o
785
corpo da barragem

Albufeira
NPA

Área inundada

450
(1)
(2)

(2)

(ha)

Volume armazenado (2) (hm3)

Extensão da albufeira (km)

491
142
Q=caudal de dimensionamento
ao NPA; NmE-Nível mínimo de exploração; NMC-Nível de máxima cheia

NmE

NMC

420

453,30

10

Os órgãos de segurança e exploração compreendem o descarregador de cheias em soleira sobre o corpo da
barragem, a descarga de fundo, que utilizará a conduta de derivação provisória do rio executada para a fase
de construção, e um dispositivo de descarga do caudal ecológico.
O projecto contempla a realização do desvio provisório do rio Beça, que será efectuado com recurso a
2 ensecadeiras e uma conduta de betão implantada na margem direita.
O AH de Padroselos é reversível, pelo que a tomada de água para o circuito hidráulico também funcionará
como restituição na situação de funcionamento em bombagem. A cota de soleira da tomada de água foi
considerada à cota 408, tendo em atenção o nível mínimo de exploração definido à cota 420.
O circuito hidráulico, totalmente subterrâneo, desenvolve-se numa extensão de cerca de 3,6 km e é
constituído pela tomada de água na albufeira de Padroselos, por um poço de comportas, por uma chaminé de
equilíbrio (com 15 m de diâmetro e 105 m de altura, ficando 3 m acima da plataforma exterior), por uma
câmara de válvulas, uma central hidroeléctrica subterrânea e uma estrutura de restituição na albufeira do
AH de Daivões.
A central subterrânea, em caverna, albergará 2 grupos reversíveis (turbina/bomba) com 115 MW cada e
capazes de turbinar, conjuntamente, um caudal máximo (Qmáx) de 120 m 3/s ou de bombear um Qmáx de
91 m3/s. A caverna é semelhante à considerada para o AH de Gouvães e terá na sua parte superior um
comprimento e largura úteis de 94,00 m e 25,40 m, respectivamente.
Será ainda construída uma linha eléctrica de 400 kV constituída por 2 linhas simples, de ligação da central ao
Posto de Corte de Padroselos, situado na mesma margem do rio Tâmega. A linha terá uma extensão
aproximada de 800 m.

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO ALTO TÂMEGA
Independentemente da variante considerada, a barragem do AH do Alto Tâmega é constituída por uma
barragem de betão do tipo abóboda de dupla curvatura, localizada no rio Tâmega num vale relativamente
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simétrico, e implantada à cota 210. As principais características da barragem e albufeira deste AH são os
seguintes:
Barragem
NPA

Tipo

322

Abóboda de
dupla
curvatura

315

Altura
(m)
115
108

Coroamento
Extensão
Cota
(m)
302,2
325,00
285

Cota da
fundação
210

318,00

Descarga de fundo
Q (1)
N.º
(m3/s)
2
2x74

210

2

2x74

Descarregador de cheias
Q (1)
Tipo
(m3/s)
1 739
4 Canais de
encosta

1 796

Albufeira
NPA

Área inundada (2) (ha)

322
315

637
171
469
133
Q=caudal de dimensionamento
ao NPA; NmE-Nível mínimo de exploração; NMC-Nível de máxima cheia

(1)
(2)

Volume armazenado (2) (hm3)

Extensão da albufeira (km)
26,1
19,8

NmE

NMC

290,00

323,05
316,23

Os órgãos hidráulicos incorporados na barragem serão: 2 descarregadores de cheias (um em cada margem),
2 circuitos hidráulicos independentes para a descarga de fundo, para além das tomadas de água e condutas
forçadas de alimentação da central de pé-de-barragem. Não está previsto um dispositivo de descarga do
caudal ecológico.
A central de pé-de-barragem, com uma potência de 118 a 160 MW, situar-se-á à superfície, na parte central,
imediatamente a jusante da barragem e permitirá o turbinamento do caudal nominal de 160 m3/s (Variante
A), 190 m3/s (Variante 1B) e 200 m3/s (Variante 2B), através 2 turbinas Francis de eixo vertical. Será
constituída por edifício que albergará as 2 turbinas e o canal de restituição para o rio, por um edifício de
comando e pelo parque de transformadores. A central ocupará uma área com cerca de 27,1 m de largura e
75,50 m de comprimento, ou seja 2 046,05 m2.
O projecto contempla a realização de um desvio provisório do rio Tâmega, que será efectuada com recurso a
2 ensecadeiras e um túnel revestido, com 6,5 m de diâmetro, implantado na margem esquerda do rio.
Será ainda construída uma linha eléctrica de 400 kV constituída por uma linha dupla, de ligação da central ao
Posto de Corte de Padroselos situado na mesma margem do rio Tâmega. A linha terá uma extensão
aproximada de 5 km. Está prevista ainda a construção de uma subestação para ligação à Rede Nacional de
Transporte (RNT) cujas características ainda não estão definidas.

APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DE DAIVÕES
O AH de Daivões, para ambas as variantes, será constituído por uma barragem de betão, do tipo arcogravidade, localizada no rio Tâmega, num trecho vale assimétrico com uma inclinação mais suave na margem
esquerda e implantada à cota 156. As principais características da barragem e albufeira são as seguintes:
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Barragem
NPA

Tipo

231

Arcogravidade

228

Altura
(m)
78
75

Coroamento
Extensão
Cota
(m)
268
234,00
266

231,00

Cota da
fundação
156,00

Descarga de fundo
Q (1)
N.º
(m3/s)
2

2x38,5

Descarregador de cheias
Q (1)
Tipo
(m3/s)
2 918
4 Canais de
encosta

2 935

Albufeira
NPA

Área inundada (2) (ha)

231
228

375
67
341
56
Q=caudal de dimensionamento
ao NPA; NmE-Nível mínimo de exploração; NMC-Nível de máxima cheia

(1)
(2)

Volume armazenado (2) (hm3)

Extensão da albufeira (km)
17,1

NmE

NMC

210.00

232,56
229,59

Os órgãos hidráulicos incorporados na barragem serão: 2 descarregadores de cheias (um em cada margem),
2 circuitos hidráulicos independentes para a descarga de fundo, para além das tomadas de água e condutas
forçadas de alimentação da central de pé-de-barragem, e o dispositivo de descarga do caudal ecológico.
A captação de água em bombagem do circuito hidráulico de Gouvães na albufeira de Daivões é efectuada à
cota 204,50.
A central de pé-de-barragem, com potência de 114 a 118 MW (dependendo do NPA), situar-se-á à superfície,
na parte central, imediatamente a jusante da barragem e permitirá para ambas as variantes o turbinamento
do caudal nominal de 220 m3/s através de 2 turbinas Francis de eixo vertical. Será constituída por edifício que
albergará as 2 turbinas e o canal de restituição para o rio, por um edifício de comando e pelo parque de
transformadores. A área da central ocupará uma área com cerca de 31,6 m de largura e 87 m de
comprimento
O projecto contempla a realização de um desvio provisório do rio Tâmega, que será efectuada com recurso a
2 ensecadeiras e um túnel revestido, com 8 m de diâmetro, implantado na margem direita do rio.
É ainda preconizada uma intervenção de regularização no leito do curso do rio Tâmega, a jusante da
barragem de Daivões, que tem como objectivos: evitar variações bruscas do nível no troço de rio a jusante de
Daivões, na extensão livre (lótica) do rio Tâmega entre o pé da barragem do AH de Daivões e o NPA do AH
de Fridão (na hipótese do NPA à cota 160), tendo um efeito laminador da bacia de dissipação, uma vez que
permite retardar o pico de caudais de ponta no troço a jusante do açude a construir; reduzir as variações de
nível no troço do rio a jusante de Daivões em condições normais de exploração, permitindo ainda alcançar
condições mais estáveis na lâmina de água durante a descarga da central de Daivões; aumento da energia
disponível, através do turbinamento de toda a queda disponível entre as albufeiras de Daivões e de Fridão
(traduzindo-se num aumento de 8% na produção de energia, relativamente à situação que se verifica sem
regularização).
A intervenção a realizar, com 2 479 m de extensão, considera o rebaixamento e reperfilamento do leito do rio
até à cota 160,00, o alargamento do leito do rio, a remoção do açude de pedra existente (à cota 163,06) e a
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sua substituição por um novo açude de betão a implantar mais baixo (à cota 162,00), tipo soleira
descarregadora do tipo Creager, com uma largura de 40 m, com altura acima do leito de 2,00 a montante, e
de 2,35 m a jusante. Com a regularização a efectuar no leito do rio, serão removidos os dois outros açudes
actualmente existentes a montante do que será substituído.
Será ainda construída uma linha eléctrica com extensão aproximada de 200 m, de ligação da central ao
Parque de Geração de Daivões.
O Parque de Geração de Daivões ocupará uma área de 1 ha e dele sairá uma linha simples de 400 kV que
ligará à RNT num ponto de conexão e com traçado a definir pela empresa gestora do RNT, que será objecto
de outro procedimento de AIA.

Em síntese, as principais características dos AH em análise, de acordo com as variantes consideradas, são as
seguintes:
AH
Gouvães
Padroselos Daivões
Curso água
Torno
Beça
Tâmega
Bacia
Louredo
Beça
Tâmega
Variante
A
B
A
A
B
NPA
885
890
885
890
450
231 228
Altura (m)
30
35
30
35
109
78
75
Circuito (km)
7,5
3,6
--Potência (MW) 655 (R) 660 (R) 880 (R) 884 (R)
230 (R)
118 114
Produção
1114
1128
1468
1486
469
161 159
(GWh/ano)
3
Caudal (m /s)
110
146.7
120
220
Albufeira (ha)
177
248
177
248
490
375 341
Extensão (km)
4,1
5,1
4,1
5,1
20,6
19,1 18,8
R - reversível

Alto Tâmega
Viduedo
Alvadia
Tâmega
Ribª Viduedo
Poio
Tâmega
Louredo
Louredo
A
B
315 322 315 322
907.3
915.9
108 115 108 115
8
17
--2.7
4.5
118 127 160 160
------130

142

139

152

----

----

160
200 190
469 637 469 637
28,3 31,8 28,3 31,8

16
0.1
0,06

7.6
5
0,66

5.4. PROJECTOS COMPLEMENTARES
Como projectos complementares estão previstos os seguintes: linhas eléctricas, posto de corte e subestações;
acessos; estaleiros; escombreiras e pedreiras. Será ainda necessário efectuar alguns restabelecimentos.
LINHAS ELÉCTRICAS E SUBESTAÇÕES
Está prevista a construção de uma linha eléctrica que se desenvolve na margem direita do rio Tâmega e toma
como referência a localização de um Posto de Corte (PC) associado a Padroselos, tendo sido considerado um
corredor com 400 m de largura.
Ao PC de Padroselos (também localizado na margem direita do rio Tâmega) serão ligadas as linhas das
Centrais Hidroeléctricas (CH) de Padroselos (apenas na variante A), Alto Tâmega e de Gouvães, que serão
posteriormente ligadas ao PC da Rede Nacional de Transporte (RNT) de Ribeira de Pena e cuja localização
ainda não é conhecida.
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Associada ao Parque de Geração da CH de Daivões (localizado na margem esquerda do rio Tâmega) existirá
uma linha que ligará ao PC da RNT de Ribeira de Pena.
Número de linhas eléctricas e circuitos
Número
Linhas e circuitos
Variante A
Variante B
CH Gouvães - PC Padroselos
3 (simples)
4 (simples)
CH Padroselos - PC Padroselos
2 (simples)
0
CH Alto Tâmega - PC Padroselos
1 (dupla)
1 (dupla)
CH Padroselos - PC RNT
1 (simples) + 1 (dupla)
1 (simples) + 1 (dupla)
CH Daivões - PC RNT
1 (simples)
1 (simples)

Extensão
(km)
0,5
0,8
5
<15
<15

As linhas de alta tensão terão uma frequência de 50 Hz, uma tensão nominal de 400 kV e uma tensão mais
elevada de 420 kV.
O PC de Padroselos, comum às CH de Padroselos, Gouvães e Alto Tâmega, situado na margem direita do rio
Tâmega a cerca de 1 km da CH de Padroselos, terá uma plataforma de cerca de 1,2 ha. O Parque de Geração
da CH de Daivões, situado na margem esquerda do rio Tâmega, terá uma plataforma de 1 ha.
Está prevista ainda a construção, junto do AH Alto Tâmega, de uma subestação para ligação à Rede Nacional
de Transporte (RNT) cujas características ainda não estão definidas.

ACESSOS
Para aceder às várias frentes de obra e às áreas de estaleiros, pedreiras e escombreiras, será necessário
utilizar estradas e caminhos já existentes, que em muitos casos terão de ser melhorados, e também construir
acessos novos. Os acessos terão uma largura média de 8 m. Abaixo apresentam-se as características dos
acessos e correspondência com os vários AH e Derivações e Posto de Corte de Padroselos (PC). Os acessos
novos a construir estão indicados com a letra C e os existentes a beneficiar com a letra B (a sombreado, os
acesso localizados total ou parcialmente dentro do SIC Alvão-Marão).
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Acesso
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
B-1
B-2
B-3
B-4
B-5
B-6
B-7
B-8
B-9
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-15
B-16
B-17

Extensão
Total (m)
556,66
783,80
7983,49
2011,44
3919,69
340,56
454,18
3583,53
1361,87
1866,99
1136,95
2599,60
908,48
2704,02
223,10
13447,26
7929,05
4614,28
2035,04
8010,63
7788,81
10691,36
4525,23
2927,42
11368,14
11613,20
2822,54
5792,30
2137,35
2566,66

Extensão
Permanente

Submersão

1637,33
353,55
2354,10
340,56
288,54
726,91
1866,99
576,14
482,38

Parcial

Gouvães

Padroselos

X

X
X
X

Daivões

X
X
X
X

PC

X

X

X
X
X
X
X
Parcial

1886,26

4362,91
1500,60

Derivações

X
X
X
X

8444,64
1418,36

Alto
Tâmega
X
X
X

X
X
X
X
X

Parcial
Parcial
Parcial

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

No total, serão abertos 27, 5 km de acessos novos e beneficiados 101,2 km de acessos já existentes. Dos
vários acessos novos que serão construídos, alguns ficarão permanentemente no local porque servirão de
acesso aos vários elementos dos AH ou funcionarão como restabelecimentos de estradas afectadas ou de
novas estradas de acesso às povoações. Outros serão temporários, podendo vir a ser destruídos se assim for
decidido. Alguns acessos provisórios, nomeadamente os de acesso às escombreiras que ficarão submersas,
serão eles mesmo submersos.
Relativamente aos acessos beneficiados, dado que já existem, deverão manter-se com as características
melhoradas quer para servir de acesso aos elementos dos AH, quer para continuar a permitir a mobilidade
das populações.

ESTALEIROS
Haverá 3 tipos de estaleiros: industrial, social e misto. No total estão identificadas 51 manchas de estaleiros,
agrupadas em grupos de proximidade de determinado tipo de obra. Todos os estaleiros se situam fora da
área inundável. Abaixo representa-se a correspondência dos estaleiros com os diferentes AH, Derivações e
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Posto de Corte de Padroselos (PC) (a sombreado, os estaleiros localizados total ou parcialmente dentro do
SIC Alvão-Marão).
Grupo Área (ha) Nº áreas Gouvães Padroselos Daivões Alto Tâmega Derivações PC
3
3,9
3
X
13
1,61
3
X
14
7,32
4
X
16
2,56
4
X
X
X
22
9,01
2
X
23
1,41
1
X
24
1,41
1
X
26
4,58
5
X
X
27
6,92
9
X
X
X
28
0,76
1
X
29
1,56
2
X
30
35,84
2
X
X
X
31
8,83
6
X
33
23,66
6
X
37
17,67
2
X
X
X

Apesar de se verificar a utilização simultânea de estaleiros para obras de vários AH, a maioria tem uma
utilização mais exclusiva para um determinado AH, com excepção dos estaleiros 30 e 37 que funcionam como
estaleiros gerais. A área total prevista para estaleiros é 127,04 ha.

ESCOMBREIRAS E PEDREIRAS
Estão identificadas 10 áreas possíveis de utilização como pedreiras. No entanto, segundo o EIA e restante
informação complementar, não é possível ainda confirmar a sua efectiva utilização para o presente projecto
dado que ainda decorrem testes que permitirão aferir a qualidade do material e só no decurso da elaboração
do Projecto de Execução será decidido quais as pedreiras que efectivamente serão utilizadas para cada AH.
Também está a ser analisada a possibilidade de utilização de pedreiras já existentes. Abaixo apresentam-se
as características das pedreiras e correspondência com os vários AH e Derivações (a sombreado, as pedreiras
localizada dentro do SIC Alvão-Marão).
Grupo Mancha Área (ha) Submersão Gouvães Padroselos Daivões Alto Tâmega Derivações
22
7,17
X
A
8,59
X
32
B
23,91
X
34
11,99
X
35
9,44
parcial
X
36
10,38
total
X
X
A
28,48
X
B
33,17
X
40
C
27,51
X
D
29,75
X

Cada AH terá pelo menos uma pedreira associada. A pedreira 36 será totalmente submersa pela albufeira de
Gouvães e a pedreira nº 25 será parcialmente submersa pela albufeira de Daivões. A pedreira 22 será
utilizada como escombreira (escombreira 22).
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Estão identificadas 31 áreas que servirão de escombreiras. O volume total de escombro produzido em cada
um dos AH e Derivações, já com empolamento, é estimado em 3 105 000 m3, enquanto que a capacidade de
recepção de escombro das escombreiras identificadas é de 3 947 500 m3. Abaixo apresentam-se as
características das escombreiras e correspondência com os vários AH e Derivações (a sombreado, as
escombreiras localizadas dentro do SIC Alvão-Marão).
Nº Submersão
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38
39

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Volume
(m3)
60 000
83 000
200 000
98 000
83 000
180 000
150 000
75 000
127 000
234 000
85 000
85 000
120 000
80 000
29 500
410 000
58 000
43 000
50 000
33 000
31 000
257 000
40 000
115 000
350 000
100 000
400 000
116 400
137 600
57 000
60 000

Área
Gouvães
Padroselos
Daivões
Alto Tâmega
Derivações
(ha) (883 000 m3) (1.072.000 m3) (525 000 m3) (515 000 m3) (110 000 m3)
6,01
X
8,26
X
X
20,06
X
3,26
X
2,79
X
6,06
X
4,97
X
6,55
X
4,24
X
7,80
X
2,83
X
2,87
X
13,10
X
7,13
X
1,61
X
X
X
7,82
X
X
X
4,76
X
3,26
X
4,00
X
2,28
X
2,02
X
25,74
X
2,66
X
2,73
X
9,38
X
X
X
1,29
X
X
1,27
X
X
11,64
X
13,76
X
5,56
X
0,98
X
X
X

A área total das escombreiras previstas é de 196,69 ha mas mais de metade encontram-se localizadas em
áreas que serão inundadas pelos AH e a escombreira 22 aproveitará, em parte, o espaço da pedreira 22.
A grande maioria das escombreiras está afecta a apenas um AH.
Foi feito um inventário de pedreiras existentes na zona, que poderão servir como locais de deposição de
escombro. A maioria das pedreiras detectadas encontram-se em exploração e as que já terminaram a sua
exploração, já estão recuperadas. No entanto, ainda existem pedreiras cuja situação ainda não se encontra
esclarecida, pelo que a sua potencial utilização como escombreira carece ainda de avaliação.
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RESTABELECIMENTOS A EFECTUAR
Decorrente da construção do AH de Gouvães será necessário efectuar o restabelecimento da EM 557, dos CM
1153 e CM 1132, de linhas eléctricas de 60 Kv e de 30 Kv e três captações de água. O restabelecimento da
EM 557 terá uma extensão de 2,5 km.
Decorrente da construção do AH de Padroselos, não foi ainda determinado se será reposto um caminho
municipal afectado. Foi expresso, pelos Município de Cabeceiras de Basto e de Boticas, o interesse na ligação
entre Gondiães e Boticas, assim como o restabelecimento da ponte de arame em Gardunho, no rio Beça.
Decorrente da construção do AH de Alto Tâmega será necessário efectuar o restabelecimento da EM 549 e da
EN 311, da ETAR de Vidago e de Souto Velho, de várias linhas eléctricas e de captações de abastecimento de
água. O Município de Boticas manifestou interesse no restabelecimento da ponte de arame entre Veral e
Monteiros e pelo caminho municipal que atravessa o rio Tâmega junto à localidade de Sobradelo, no qual
existe um parque de lazer que também deverá ser reposto. O restabelecimento da EM 549 terá uma extensão
de 1.4 km e o da EN 311 terá uma extensão de 940 m.
Decorrente da construção do AH de Daivões será necessário efectuar o restabelecimento da EM 312 e do CM
1128, da 2 ETAR e de uma fossa séptica, de várias linhas eléctricas e da pista de pesca desportiva do Cavez,
situada a jusante da barragem. O restabelecimento da EM 312 terá uma extensão de 1,2 km.

5.3. REGIME DE EXPLORAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDROELÉCTRICOS
O Sistema Electroprodutor do Tâmega tal como proposto em concurso é composto pelos quatro
Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, assumidos pelo Proponente
como um projecto único, e concebido para se adaptar às necessidades energéticas actuais e futuras do
mercado ibérico de electricidade.
Como já referido as condicionantes ambientais e os critérios de rendibilidade preconizados para o Projecto
pelo Proponente, levaram a que o EIA considerasse a apresentação de 2 Variantes (A e B) e de diversas
alternativas para cada um dos AH.
VARIANTE A
A Variante A considera a gestão conjunta das quatro albufeiras, assumindo a albufeira de Daivões um papel
fundamental para a gestão adequada do sistema uma vez que funcionará como contra-embalse para a
bombagem preconizada para Padroselos e Gouvães. Deste modo, a albufeira de Daivões interage com as
albufeiras de Gouvães e Padroselos devido à existência dos respectivos circuitos hidráulicos. Por sua vez, a
albufeira do Alto Tâmega funciona como elemento regulador de todo o sistema a jusante.
A albufeira do Alto Tâmega desempenha um papel muito importante na regulação do rio entre os períodos de
maior e menor pluviosidade, permitindo atenuar fortemente as cheias durante os períodos de grande
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crescimento das afluências. Esta albufeira é de regularização semanal/mensal funcionando também com uma
pequena capacidade de modulação anual. A central considera duas turbinas não reversíveis com uma
capacidade máxima de turbinamento de 160 m 3/s, permitindo turbinar praticamente todas as afluências. Em
épocas de elevados caudais afluentes, serão incrementados os turbinamentos, sendo que uma parte dos
caudais afluentes no Inverno será turbinada no Verão. Atendendo à sua localização face à albufeira de
Daivões, e verificando-se a implantação da barragem do Alto Tâmega imediatamente a montante e a uma
cota (222) abaixo do NPA da albufeira de Daivões, o projecto não preconiza a existência de um caudal
ecológico em condições normais, embora assuma que em condições extraordinárias o mesmo possa ser
considerado. A nível anual, as descidas de cota podem ser muito acentuadas.
A albufeira de Daivões, localizada a jusante de todas as outras, é uma albufeira de regularização semanal,
recebendo os caudais turbinados pelos AH do Alto Tâmega, de Gouvães e de Padroselos, e funcionando como
contra-embalse para a bombagem destes dois últimos aproveitamentos hidroeléctricos. A central considera
duas turbinas não reversíveis com a capacidade máxima de turbinamento de 220 m3/s, permitindo turbinar
todas as afluências com escassos descarregamentos. Na albufeira de Daivões não haverá modulação anual,
mas serão aproveitadas as modulações anuais de Alto Tâmega e Padroselos, isto é, parte dos caudais
armazenados no Inverno neste dois aproveitamentos hidroeléctricos serão por eles turbinados no Verão, e
também turbinados por Daivões na mesma semana. O regime de exploração previsto considera ainda a
libertação de caudais ecológicos para jusante. A jusante de Daivões e com o regime de caudal ecológico
previsto até agora, prevê-se uma variação do nível da água em turbinamento que poderá atingir os 3 m em
relação ao valor de caudal em período seco, sendo o normal de 2,4 m.
A produção de Daivões, nas duas variantes, poderá ser incrementada com as derivações de Alvadia e
Viduedo, conforme se apresenta no quadro seguinte.

NPA
<2028
Produção
(Gwh/ano)
>2028
Potência (MW)
Nº grupos

Variante A
Com derivações
Sem derivações
231
162
161
166
118

Variante B
Com derivações
Sem derivações
228
161
159
164
114
2

O incremento de produção a partir de 2028 é de cerca de 3% para ambas as variantes. Até 2028, é de cerca
de 1% para a variante B e inferior a 1% para a variante A.
A albufeira de Gouvães é praticamente de bombagem pura uma vez que se registam escassas afluências,
tendo uma central equipada com três turbinas reversíveis com uma capacidade máxima turbinamento de 110
m3/s e de bombagem de 85 m3/s. Os caudais turbinados serão descarregados na albufeira de Daivões e daí
bombeados novamente para a albufeira de Gouvães. Este AH poderá realizar bombagens de ciclo semanal ou
bi-semanal, turbinando durante os dias da semana e durante o dia, e bombeando durante os fins-de-semana
e noites, contribuindo igualmente para a redução dos possíveis descarregamentos em Daivões através de
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bombagem em períodos de cheias. Prevê-se uma variação diária do nível da albufeira na ordem dos 3 a 6 m e
de 4 a 10 m semanais, maior na variante B e na cota de NPA 885. Estas variações dependerão da
disponibilidade de energia eólica e da existência de feriados, que incrementarão a necessidade de
bombagens. Os caudais a jusante dependerão do que vier a ser estabelecido para os caudais ecológicos.
Refere-se que foram tomadas em consideração as condicionantes de caudal ecológico e as necessidades de
fornecimento de água para abastecimento e rega.
O reforço de afluências à albufeira de Gouvães através do circuito de derivação de Alvadia-Viduedo, não
conduz a alterações significativas nas características e funcionamento deste AH, conduzindo contudo a um
incremento na produção de energia eléctrica. Neste caso, o projecto preconiza a adopção de um regime de
caudais ecológicos para as linhas de água afectadas pelos açudes de Alvadia e de Viduedo, bem como a
existência do AH de Alvadia com título de utilização de recursos hídricos até 2028.
Os açudes de Alvadia e Viduedo são aproveitamentos sem regularização, a fio de água, com oscilações do
nível da água inferiores a 1 m. Os caudais a jusante dependerão da definição dos caudais ecológicos, estando
o aproveitamento dos caudais do rio Poio condicionados, até 2028, pela mini-hídrica de Alvadia e
posteriormente pela decisão sobre o futuro desta mini-hídrica.
As Derivações servirão apenas para acrescentar maior caudal a Gouvães, mais 1,2 m 3/s de caudal modular
(Gouvães possui um caudal modular de 1,25 m3/s), incrementando a produção deste aproveitamento.
A diferença de cotas entre Alvadia e Gouvães (25,9 m ou 30,9 m para os NPA de Gouvães de 890 e 885
respectivamente) não será aproveitada para produção energética. No entanto, a existência da mini-hídrica de
Alvadia no rio Poio, a jusante do açude de Alvadia proposto neste projecto, obriga a garantir a passagem dos
caudais afluentes para a mesma até final do período de concessão da mini-hídrica, em 2028. Daí a existência
de ganhos de produção diferentes antes e depois de 2028, conforme se pode verificar no quadro seguinte,
relativo à produção de Gouvães, na situação de com e sem as Derivações de Alvadia e Viduedo, nas suas
várias alternativas e variantes.

NPA
<2028
Produção
(Gwh/ano)
>2028
Potência (MW)
Nº grupos

Variante A
Com derivações
Sem derivações
885
890
885
890
1 127
1 141
1 114
1 128
1 176
1 191
655
660
655
660
3

Variante B
Com derivações
Sem derivações
885
890
885
890
1 481
1 499
1 468
1 486
1 530
1 549
880
884
880
884
4

Verifica-se um aumento de cerca de 5% na variante A e de 4% na variante B, a partir de 2028. Até 2028,
o aumento na variante A é ligeiramente superior a 1% e na variante B ligeiramente inferior a 1%.

A albufeira de Padroselos é uma albufeira de carácter inter-anual, com variações semanais até 11 m.
A central está equipada com duas turbinas reversíveis com uma capacidade máxima de turbinamento de
120 m3/s, concebido de modo a não ocorrerem descarregamentos. Os caudais turbinados serão
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descarregados na albufeira de Daivões e daí bombeados novamente para a albufeira de Padroselos, sendo a
capacidade máxima de bombagem de 91 m 3/s. O regime de exploração previsto tem em consideração a
definição de um regime de caudais ecológicos. Os caudais a jusante dependerão da definição dos caudais
ecológicos e da decisão sobre o futuro da mini-hídrica de Bragadas, situada a jusante deste AH.
VARIANTE B
A Variante B considera a gestão conjunta de apenas três albufeiras, não sendo considerado no sistema o
AH de Padroselos. A gestão dos aproveitamentos hidroeléctricos é idêntica à apresentada para a Variante A.
Contudo, a eliminação dos turbinamentos e bombagem no AH de Padroselos conduz a alterações no sistema,
sendo preconizado o aumento do caudal instalado no Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega, o
acréscimo de mais um grupo no Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães e a possibilidade de redução da
cota do NPA da albufeira de Daivões.

Para as Variantes A e B, o regime de exploração previsto para cada um dos AH será idêntico para cada uma
das variantes previstas ao nível da cota de NPA, havendo contudo alterações ao nível dos caudais máximos
turbinados,

conforme

expresso

anteriormente

no

quadro

que

sintetiza

as

características

das

variantes/alternativas consideradas no EIA.

5.5. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL E INVESTIMENTO GLOBAL
A construção do Projecto está prevista ser realizada num período máximo de cerca de 8 anos. A construção
deverá iniciar-se pelas barragens, ao que se seguirá a construção das centrais hidroeléctricas e a montagem
de equipamentos.
A fase de enchimento das albufeiras e construção das linhas eléctricas e subestações está prevista para o
início de 2013.
A entrada em funcionamento dos aproveitamentos está prevista a o final de 2018, no final do período de
ensaio de equipamentos.
No que se relaciona com a construção dos aproveitamentos hidroeléctricos está previsto um investimento
global que oscila entre um valor máximo de 1023 milhões de euros, que corresponde genericamente ao
conjunto de alternativas que implicam a construção do aproveitamento hidroeléctrico de Padroselos e da
derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, e um valor mínimo de 854 milhões de euros que corresponde
aproximadamente às alternativas da construção das infra-estruturas anteriormente referidas e às cota de NPA
mais baixas.
A Concessão, de acordo com o respectivo contracto, é de 65 anos, podendo ser estendida até ao limite de 75.
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA
No EIA, os impactes do projecto foram avaliados para os seguintes factores ambientais: Clima; Geologia e
Geomorfologia; Solos; Águas Subterrâneas; Água Superficiais; Ecossistemas Aquáticos; Ecossistemas
Terrestres; Ambiente Sonoro; Qualidade do Ar; Ocupação do Solo; Sócio-economia; Património Arqueológico,
Arquitectónico e Etnológico; Paisagem.
Atendendo às características do projecto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), no Anteprojecto e outras recolhidas durante o
procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efectuada pela CA, os aspectos
mais relevantes que seguidamente se evidenciam, nas diferentes fases e para os diversos factores analisados.
Atendendo ao horizonte de concessão do projecto para a sua exploração (no limite 75 anos), não foram
analisados os impactes inerentes à fase de desactivação dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães,
Padroselos, Alto Tâmega e Daivões.
ENQUADRAMENTO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO ACTUAL
A avaliação ambiental (usualmente designada por Avaliação Ambiental Estratégica - AAE) do PNBEPH foi
efectuada com base em 25 potenciais localizações que integram o "Inventário Nacional de Sítios com Elevado
Potencial Hidroeléctrico". Foram incluídos na análise os reforços de potência de Alqueva (260 MW reversíveis),
de Picote e Bemposta (409 MW), e ainda a construção dos AH de Ribeiradio (70 MW) e Baixo Sabor (170 MW
reversível), já aprovados à data. Com Picote II e Bemposta II, poderá atingir-se no final de 2011, o valor de
5354 MW ao qual se pode acrescer ainda Alqueva II, Baixo Sabor e Ribeiradio, ficando assim instalada uma
potência de 5 850 MW. Assim, de forma a cumprir o objectivo previsto no PNBEPH deverá ser garantido uma
potência de 1 150 MW a instalar em novos Aproveitamentos. Relativamente à reversibilidade, com Alqueva II
e Baixo Sabor, chegar-se-á aos 1 400 MW de potência reversível nacional.
As 10 barragens seleccionadas no âmbito da AAE têm as potências mencionadas no quadro seguinte onde se
referem as potências turbinadas e reversíveis dos Aproveitamento Hidroeléctricos do PNBEPH apresentadas
no Programa, e em fase de AIA, e situação em termos de procedimento de AIA.
Aproveitamento

Potência

PNBEPH
Reversibilidade

Potência

AIA
Reversibilidade

Foz Tua

234

234

255

268

Alvito

48

N

225

225

Fridão

163

N

Padroselos
113
113
Alto Tâmega
90
90
Daivões
109
109
Gouvães
112
112
Girabolhos
72
72
Pinhosão
77
77
Almourol
78
N
Total
1096
807
1
– Concurso anulado por falta de concorrentes

237

N

230 a 0
118 a 160
114 a 118
660 a 884
335 + 29,3
-----1
-----1
2197,3 a 2249,3

230 a 0
N
N
660 a 884
335
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Com a apresentação dos EIA de cada um dos Aproveitamentos, verifica-se que, apesar de dois dos processos
não terem tido seguimento, a potência total dos restantes AH apresentada, em fase de AIA, é o dobro da
potência prevista no PNBEPH, quer em potência turbinada, quer em reversível.
Desde a realização da AAE, até à presente data, foi aprovada a construção do reforço de potência de Venda
Nova III (DIA emitida em Dezembro/2009), com 751 MW reversíveis e deu já entrada na APA o EIA do
projecto de reforço de potência do AH de Salamonde (Salamonde II - 204 MW reversíveis). Está em fase de
elaboração o EIA do projecto de reforço de potência do AH de Paradela (Paradela II - 318 MW reversíveis),
ambos no rio Cávado, que entrarão em funcionamento no período 2015-2017. Nenhum destes projectos foi
considerado na AAE.

6.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Situação de referência
Relativamente aos factores geológicos, o EIA caracteriza de forma adequada e suficientemente detalhada a
situação actual da área de influência dos Aproveitamentos Hidroeléctricos (AH) de Gouvães, Padroselos, Alto
Tâmega e Daivões, da qual se apresenta um breve resumo.
Em termos de enquadramento geológico, a área de estudo localiza-se no limite da Zona Centro-Ibérica, com
a Zona da Galiza Média e Trás-os Montes.
De acordo com a cartografia geológica (folhas 6D-Cabeceiras de Basto; 6D-Vila Pouca de Aguiar e
10A-Celorico de Basto, da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50 000), as formações geológicas mais
representativas interceptadas correspondem a:
i)

rochas granitóides sin a tardi-orogénicas e pós-orogénicas, relativamente à orogenia Hercínica,
designadamente:
Granitos de Santa Marta do Alvão
Granitos de Vila Pouca de Aguiar
Granitos Gouvães da Serra e Barbadões
Granitos de Vila Real
Granitos do Samão
Granitos da Chã
Granitos da Serra da Cabreira e de Ribeira de Pena
Granitos de Torrinheiras

ii) rochas metassedimentares paleozóicas (xistos negros, micaxistos, ampelitos, quartzitos, liditos) de
idade normalmente atribuída ao Silúrico.
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Ambas as formações (granitóides e metassedimentos) são atravessadas por abundantes estruturas filoneanas
de composição muito variável (desde filão de rocha básica até filão de quartzo), estando também
referenciados filões de lamprófiros, de pórfiros graníticos, e filões aplo-pegmatíticos, muitas vezes com
mineralizações associadas, descritas adiante (Recursos Minerais).
Depósitos recentes (níveis de terraços fluviais datados desde o Pliocénico e aluviões) ocorrem com pouca
expressão na região de “Veiga de Chaves” e nas proximidades de Vila Pouca de Aguiar, dependentes da
depressão estrutural relacionada com a falha Penacova-Régua-Verin.
Todas as litologias encontram-se descritas de forma pormenorizada no EIA para cada AH e respectivos órgãos
anexos, tendo por base a cartografia geológica à escala 1:50 000 e respectivas notícias explicativas, bem
como os elementos constantes do Estudo geológico e geotécnico (1ª Fase) efectuado pelo consórcio de
projectistas Cenor / Aqualogos.
Quanto à fracturação, foram também identificados para cada AH os vários alinhamentos, que correspondem a
sistemas de falhas e falhas prováveis com orientações gerais muito variáveis de NW-SE, NNW-SSE, NNE-SSW,
NE-SW, WSW-ENE a E-W. De referir a falha Penacova-Régua-Verin (desligamento esquerdo) de direcção
NNE-SSW, correspondente à estrutura regional mais importante da área de estudo.
Do ponto de vista geomorfológico, a área de estudo situa-se na bacia do rio Tâmega, enquadrada pelos
relevos das Serras do Gerês e Larouco, Barroso e Cabreira, Alvão e Marão e Padrela, a maioria com
orientação NNE-SSW, consequência da fracturação tardi-hercínica, que originou desnivelamento de blocos e
formação de horsts e grabens.
O modelado que se verifica no relevo desta região resultou essencialmente da interacção da fracturação
acima referida (controle estrutural) com as litologias aflorantes.
O rio Tâmega, com orientação geral NE-SW, aproximadamente transversal à orientação das formações
metassedimentares, apresenta diversas inflexões do traçado com troços em meandros (originadas pelos
efeitos de erosão diferencial por contraste entre granitóides e metassedimentos) e rectilíneos (relacionados
com a fracturação).
Relativamente ao seu afluente, o rio Beça, onde se situa o AH de Padroselos, é notório que parte da sua bacia
hidrográfica se encontra orientada NW-SE, concordante com a orientação das formações silúricas.
Quanto ao outro afluente, o rio Torno, onde se situa o AH de Gouvães, apresenta claramente dois padrões
evolutivos: a nascente e até às proximidades da zona da Albufeira, desenvolve-se em direcção NNE-SSW, na
dependência da estruturação, mudando de orientação para NW – SE, ao longo de alguns quilómetros.
Posteriormente desenvolve-se em meandro com orientação NE-SW, paralelamente ao rio Tâmega.
No âmbito do Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), a
área do projecto insere-se na zona D, que apresenta o menor índice de sismicidade de Portugal continental,
em termos de zonamento do território para efeitos da quantificação da acção dos sismos.
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Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e actual; IM, 1997), a zona de implantação dos AH
apresenta intensidade sísmica máxima de grau V e de grau VI, classificados como fortes e muito fortes
respectivamente.
Relativamente à neotectónica existem várias evidências de que a falha de Penacova-Régua-Verin, já
mencionada, corresponda a uma falha activa, potencial geradora de sismos.
Além dos indícios estruturais e geomorfológicos de movimentação desta zona de falha, o seu carácter activo é
também comprovado pelo abundante hidrotermalismo associado, de que são exemplo as nascentes do grupo
Vidago e do grupo Pedras Salgadas.
A falha de Penacova-Régua-Verin, de direcção NNE-SSW, corresponde a um desligamento esquerdo tardihercínico pertencente ao mesmo sistema de fracturas do acidente Manteigas-Vilariça-Bragança, sub-paralelo e
localizado a cerca de 60 Km a W. De referir que as movimentações destes acidentes foram estimadas por
alguns autores como superiores a 400 m com base na posição dos depósitos do tipo rãnas.
Não são referenciados no EIA nem conhecidos locais de património geológico classificado, na área de
influência das albufeiras, pelo que, não se prevêem afectações nesse domínio.
No que se refere aos recursos minerais de interesse económico destacam-se as seguintes ocorrências:
i)

filões aplito-pegmatíticos ricos em minerais de lítio (Li), que apresentam elevado interesse para a
indústria cerâmica nacional, razão pela qual estão atribuídas na área de estudo diversas concessões
mineiras e áreas para prospecção e pesquisa.
Tendo em atenção as suas potencialidades mineiras, o LNEG definiu para esta região uma área
potencial para minerais de quartzo e feldspato, bem como áreas complementares para a exploração
de minerais de quartzo, feldspato e lítio, como exemplo as designadas áreas de “Recursos Litiníferos
do Alto Tâmega” ainda não exploradas, mas que apresentam uma tonelagem in situ entre 108092 e
512693 t, constituindo uma importante reserva de Li de importância estratégica nacional (ex.
fabricação das baterias dos novos carros eléctricos).
Salienta-se que toda a área de futuras albufeiras dos AH a construir e respectiva área de influencia
estão em zona potencialmente litinífera, exceptuando-se a albufeira de Gouvães, de acordo com os
trabalhos do LNEG no âmbito das revisões dos Planos Directores Municipais (PDM) e o parecer do
Centro de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no âmbito da Consulta
Pública. De acordo com esse parecer é referido ainda que o campo pegmatítico mais rico em Li é o
“do Barroso, que ficará fortemente condicionado com a construção dos AH”.
De referir ainda, pela sua proximidade à albufeira de Padroselos e à albufeira do Alto Tâmega as
explorações da Mina do Barroso e da Mina do Seixigal, respectivamente, nas quais se explora
actualmente de forma rentável quartzo e feldspato.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

34

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

ii) filões aplito-pegmatíticos com interesse para minerais metálicos de estanho (Sn), tungsténio (W),
tântalo (Ta) e nióbio (Nb), razão pela qual também têm sido alvo de prospecção e pesquisa. Alguns
destes filões foram explorados, dentro das cerca de 250 concessões mineiras que existiram nesta
área.
De mencionar que todo o aproveitamento de Padroselos e o seu circuito hidráulico e parte das
albufeiras de Daivões, do Alto Tâmega e do circuito hidráulico de Gouvães, se sobrepõe ao designado
Campo Mineiro da Ribeira de Pena.
Na área de estudo, e em particular nas suas imediações, existem ainda várias pedreiras para exploração de
granitos ornamentais (em laboração e abandonadas).

Identificação e Avaliação de Impactes
O EIA, respectivo Aditamento, bem como os elementos complementares, identificam e analisam de um modo
geral, os principais impactes ao nível dos factores geológicos, quer na fase de construção quer na fase de
enchimento e exploração, que de um modo geral se verificam em todas as alternativas.
Para a fase de construção foram identificados os seguintes impactes negativos:
Enorme volume de escavações a efectuar que provocará alterações na morfologia dos terrenos muito
significativas e de magnitude elevada. De acordo com o EIA a previsão de escavações a efectuar para
a construção dos AH e respectivos órgãos anexos é de cerca de: 923 000m 3 para o AH Gouvães;
105 000 m3 para o circuito de derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães; 982 000 m3 para o AH de
Padroselos; 460 500m3 para o AH do Alto Tâmega e de 510 750 m3 para o AH de Daivões, totalizando
um volume próximo de 3 000 000 m3, caso sejam realizados todos os AH em análise.
Fenómenos localizados de instabilidade de vertentes e/ou taludes de escavação próximas das zonas a
intervencionar, susceptíveis de gerar queda de blocos e massas rochosas.
Aumento de erosão pelo escoamento de águas pluviais devido às actividades de escavação,
desmatação, estaleiros, etc, com consequente aumento da sedimentação a jusante das zonas de
escavação, impactes de magnitude reduzida e pouco significativos.
Alteração da morfologia dos cursos de água e consequente alteração no regime erosão/sedimentação
provocados pelos desvios provisórios dos rios Torno, Beça e Tâmega que são considerados impactes
pouco significativos e reversíveis, pois os cursos de água serão retomados assim que termine a fase
de construção.
Recurso a manchas de empréstimo de material rochoso para a execução dos corpos das barragens,
gerando impactes muito significativos na morfologia, de magnitude moderada a elevada, caso a
exploração da pedreira se situe respectivamente dentro ou fora da área a inundar pelas albufeiras.
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Deposição do material excedentário em zonas de escombreiras, localizadas nas proximidades da obra.
Se as deposições ocorrerem na área a alagar pelas albufeiras, os impactes ao nível da morfologia dos
terrenos são de magnitude reduzida. Quando as deposições ocorrerem fora das zonas das albufeiras
os impactes são de magnitude moderada a elevada dependendo da dimensão. Em ambas as situações
os impactes são significativos.
Afectações de explorações e recursos geológicos, que permanecem durante a fase de enchimento e
exploração (ver adiante as principais afectações).
Durante a fase de enchimento e exploração foram identificados os seguintes impactes negativos:
Afectações de explorações e recursos geológicos, nomeadamente pela sobreposição com áreas com
contrato de prospecção e pesquisa, bem com áreas de exploração potencial e de concessão mineira de
recursos geológicos.
Salienta-se que toda a área de futuras albufeiras do Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET) e
respectiva área de influência estão em zona potencialmente litinífera, exceptuando-se a albufeira de
Gouvães, segundo trabalhos do LNEG no âmbito das revisões dos Planos Directores Municipais (PDM)
e o parecer do Centro de Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no âmbito da
Consulta Pública. De acordo com esse parecer é referido ainda, que o campo pegmatítico mais rico
em Li é o “do Barroso, que ficará fortemente condicionado com a construção do SET”, considera-se
um impacte de magnitude elevada, e muito significativo, uma vez que a nível mundial a procura de Li
tem atingindo grandes proporções devido às tecnologias associadas, nomeadamente a curto prazo
nas baterias de Li nos automóveis eléctricos e ligas metálicas de nova geração.
Acresce mencionar “que a inundação dos filões de Li, ou o seu contacto com águas de infiltração das
futuras Albufeiras, terá implicações na sua conservação em termos de prazos de construção destas
barragens. Apesar de pouco solúveis, os minerais de Li são sensíveis a águas ácidas. Este factor, para
além de contribuir para o empobrecimento destes filões e pôr em causa a sua viabilidade económica,
pode ainda por em causa a utilização de águas para consumo humano” ( in parecer do Centro de
Geologia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, no âmbito da Consulta Pública).
Destaque também para as afectações de potenciais explorações de estanho (Sn) do “Campo Mineiro
de Ribeira de Pena”, (que se sobrepõe aos AH de Gouvães, Padroselos e Alto Tâmega) onde no
passado foram exploradas grandes quantidades desse elemento. Apesar de constituírem um recurso
geológico com potencial de exploração dependendo da conjuntura económica mundial e nacional,
actualmente não existem concessões de Sn em exploração.
De referir também, conforme mencionado no EIA, da possibilidade de afectação de pequenas
pedreiras na proximidade da albufeira de Gouvães (Núcleo de pedreiras de Telões). A haver
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sobreposição da albufeira de Gouvães, com as áreas das pedreiras o impacte gerado, dependendo da
área afectada, será de magnitude reduzida a moderada, pouco significativo;
Alteração dos perfis de equilíbrio dos cursos de água afluentes às albufeiras a criar, em consequência
da elevação dos seus níveis de base, levando à evolução dos mesmos para um novo perfil de
equilíbrio, com consequente diminuição da capacidade erosiva global (vertical e lateral) devido à
redução da carga sedimentar a transportar para jusante. Estas alterações ocorrerão, a longo prazo,
constituindo impactes de magnitude moderada e pouco significativos;
Incremento dos processos de sedimentação nas áreas submersas das albufeiras a médio e longo
prazo, constituindo impactes de magnitude reduzida a moderada, dependendo da quantidade de
sedimento retido, e pouco significativos;
Aumento da erosão nas zonas onde ocorrem variações do nível da albufeira (zona de flutuação),
nomeadamente devido à desarborização e desmatarão e aos efeitos da agitação das águas, e gerando
impactes a médio prazo, de magnitude reduzida, devido às litologias presentes (granitos e
metassedimentos), pouco significativo;
Aumento da erosão nas zonas a jusante da barragem, em consequência de o conjunto
barragem/albufeira reter a maior parte do caudal sólido transportado pelo rio, originando um défice de
sedimentos a jusante. Assim será provocado um desequilíbrio nos troços a jusante, promovendo a
reincidência da erosão em desfavor da sedimentação e gerando deste modo impactes a médio prazo,
de magnitude reduzida, devido às litologias presentes (granitos e metassedimentos) e pouco
significativos;
Rebaixamento do leito do rio a jusante da barragem, uma vez que esta reterá a água que chega de
montante, libertando-a consoante as necessidades de produção energética provocando impactes
prováveis, de influência local a regional, de magnitude reduzida, devido às litologias presentes
(granitos e metassedimentos) e significativos;
Instabilidade das vertentes nas margens das albufeiras a construir, induzidas pelas variações no nível
de água (enchimento versus descarga), sobretudo em situações de esvaziamento brusco, associada ao
aumento de água intersticial. Estes impactes com desfasamento no tempo de imediatos a longo prazo
apesar de improváveis, em caso de ocorrência, são de magnitude reduzida a elevada, dependendo da
sua dimensão, e pouco significativos;
Possibilidade de ocorrência de movimentos de vertente fora das zonas de influência das albufeiras,
acima das zonas inundadas, que caso envolvam volumes significativos poderão atingir a zona da
albufeira e provocar ondas susceptíveis de chocar ou mesmo galgar a barragem. Apesar de
improváveis, estes impactes a ocorrerem são de magnitude reduzida a elevada dependendo da sua
dimensão e pouco significativos;
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Aumento da sismicidade induzida pelo enchimento das barragens dado que estas possuem alturas
significativas. Este fenómeno de ocorrência ainda que pouco provável é causado pelo aumento
significativo da quantidade de água e da pressão de fluidos ao longo de fracturas e falhas situadas sob
as albufeiras, facilitando a sua movimentação e consequentemente a ocorrência de sismos. Assim,
este impacte a verificar-se considera-se de magnitude reduzida a elevada, dependendo da intensidade
do sismo gerado, e significativo;
Desequilíbrio do binómio sedimentação/erosão causados pelas descargas, que poderão aumentar os
processos erosivos dos vales a jusante das barragens, nomeadamente devido ao impacto directo das
descargas e à elevada energia de água descarregada. Dado que as rochas intersectadas (granitóides)
têm baixa susceptibilidade erosiva prevê-se que a magnitude do impacte seja reduzida a moderada,
sendo o seu efeito significativo;
Afectação da estabilidade da base dos taludes localizados a jusante do paredão da barragem, em
consequência das descargas efectuadas; impacte de magnitude reduzida e pouco significativo.

Avaliação Global de Alternativas
As alternativas em estudo no EIA consistem no estabelecimento de 2 níveis de pleno armazenamento (NPA)
distintos para as albufeiras de Gouvães (cotas 885 ou 890m) e do Alto Tâmega (cotas 315 ou 322m); na
hipótese da não construção da derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães; e na hipótese da não construção da
barragem de Padroselos (que implica a alteração da cota de NPA em Daivões de 231 para 228m). Assim, da
combinação destas soluções resultam 16 alternativas sendo de referir que na definição destas não se
considerou o AH de Daivões, por não serem relevantes as diferenças entre as duas cotas de projecto (3 m).
Na comparação entre as várias alternativas e relativamente ao AH de Padroselos a sua não construção
(alternativas 9 a 16), além de permitir a preservação de cerca de 490 ha de substracto geológico terá como
consequência directa a diminuição da cota de NPA de Daivões em 3 m, o que corresponde a uma diminuição
efectiva da área inundável em cerca de 35 ha. Assim, a construção do AH de Padroselos - alternativas 1 a 8
são claramente as alternativas mais desfavoráveis nos factores geológicos.
Na comparação entre as várias hipóteses de NPA previstas para Gouvães (885 ou 890 m) e Alto Tâmega
(315 ou 322m), é de concluir que a afectação do ambiente para os factores geológicos é maior, em termos de
impacte negativo, quanto mais elevado for o NPA, atendendo sobretudo às seguintes situações:
i) Aumento da área que ficará submersa, em cerca de 70 ha e 200 ha respectivamente para Gouvães
e alto Tâmega;
ii) maior volume de escavações a efectuar;
iii) maiores afectações hidrogeológicas, como aspecto que interage com a geologia, (alterações da
qualidade da água e do posicionamento do nível freático, inviabilização de captações de água, etc);
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iv) maior afectação do potencial mineiro, em especial de Li, embora não possa ser indicada uma
afectação concreta e significativa.
A construção da derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães terá um impacte na geologia muito inferior aos
anteriormente descritos, já que a área ocupada pela sua construção será de 5 ha.
Em síntese no que se refere aos factores geológicos, da hierarquização das várias alternativas resulta o
seguinte:
Alternativas mais desfavoráveis: 1 a 8 (Construção do AH de Padroselos)
Alternativas desfavoráveis: 9, 11, 13 e 15 (NPA de Alto Tâmega 322 m)
Alternativas menos desfavoráveis: 10 e 14 (NPA de Gouvães 890 m)
Alternativas claramente menos desfavoráveis: 16 (NPA Gouvães 885m; Alto Tâmega 315m e com
derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães) e 12 (NPA de Gouvães 885m e Alto Tâmega 315m e sem
derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães), sendo que a Alternativa 12 se afigura claramente menos
desfavorável.

Condicionantes, elementos a apresentar, e medidas de minimização
Relativamente às medidas de minimização, e dada a natureza das intervenções, o EIA preconiza cumprimento
de medidas de mitigação constantes do relatório síntese no Cap. 6.2.4. (pág. 846-847) que visam prever
possíveis impactes residuais e que se subscrevem no presente parecer. Para além das medidas preconizadas
no EIA, deverão ter-se em conta também medidas de âmbito geotécnico que visem minimizar os efeitos da
sismicidade natural e induzida e as que possibilitem avaliar os recursos litiníferos susceptíveis de
aproveitamento antes da sua inviabilização.
De seguida encontram-se listadas as condicionantes/medidas indispensáveis à efectiva minimização dos
principais impactes negativos identificados (incluindo as referidas no EIA).
Condicionantes
1. O Projecto de Execução deverá prever a adopção das medidas de âmbito geotécnico que se venham a
considerar necessárias. Dado que o SET se encontra na proximidade da falha activa de Penacova-RéguaVerin, potencialmente geradora de sismos de magnitude elevada, é imprescindível um dimensionamento
da estrutura dos AH que possa acautelar a ocorrência de sismos de elevado grau nas proximidades.
2. As medidas acima referidas deverão ser aprofundadas em fase de Projecto de Execução no sentido de se
adoptar, quer ao nível de projecto, quer dos processos construtivos as soluções adequadas à acção da
sismicidade natural (risco sísmico), quer dos fenómenos de sismicidade induzida pelo enchimento das
albufeiras.
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3. Se considerado necessário (a avaliar no decurso da elaboração do Projecto de Execução), deverá
proceder-se à instalação de sistema de monitorização da microsismicidade, de forma a permitir a
observação sismológica desde o início da construção, durante o primeiro enchimento e durante a
exploração do empreendimento.
Estudos complementares a apresentar no RECAPE
Embora o LNEG tenha já definido para esta região áreas com maior potencial para lítio, com base em vários
estudos de prospecção e pesquisa e de processamento de minérios, deverão ser realizados estudos
complementares que permitam avaliar do real interesse mineiro da área de intervenção do projecto (por
exemplo com base na informação bibliográfica listada no parecer do Centro de Geologia da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto, apresentado no âmbito da Consulta Pública, com destaque para 2 teses de
doutoramento sobre recursos litíniferos, que incluem cartografia das mineralizações na zona dos SET a
construir e do volume monográfico da revista Estudos, Notas e Trabalhos, 2000 IGM, tomo 42, onde figuram
dois trabalhos científicos e tecnológicos sobre reservas litiníferas do Alto Tâmega).
Complementarmente e caso se revele necessário, 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.
Medidas Específicas
1. Aproveitar os caminhos já existentes, prescindindo da abertura de novos acessos. A abertura de novos
acessos deve ser efectuada de forma cuidada, 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.
2. 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.
3. Execução de medidas preventivas de situações de instabilidade, nomeadamente:

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

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

c. Adoptar na fase de construção das barragens e órgãos anexos soluções adequadas (e.g. adopção de
inclinações de talude apropriadas, saneamento das camadas alteradas e drenagem das
exsurgências) que promovam a estabilidade das vertentes;
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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.
4. As escombreiras que ficarão submersas deverão ser devidamente consolidadas e estabilizadas.
5. Recomenda-se 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, devese efectuar o acompanhamento todas as acções que impliquem essas afectações.

Conclusão
Em síntese, considera-se que a identificação e avaliação dos impactes geológicos associados à construção e
exploração do SET estão bem fundamentados no EIA. Os principais impactes relacionam-se com a alteração
da morfologia dos terrenos, com a consequente eliminação de parte do meio geológico e ainda a afectação de
recursos geológicos (que permanecem na fase de exploração). Na fase de enchimento e exploração destaque
para o rebaixamento do leito dos rios a jusante das barragens, a redução da capacidade erosiva global,
desequilíbrios do binómio sedimentação/erosão.
Em conclusão, tendo por base a informação disponibilizada, não há impedimentos à execução do projecto,
considerando-se que a Alternativa 12 é a menos desfavorável (ou opcionalmente, a Alternativa 16), devendo
ser cumpridas as condicionantes e as medidas de minimização indicadas, bem como efectuados os estudos
referidos.
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6.2. RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS E SUPERFICIAIS
Situação de referência
Águas subterrâneas
Tendo por base o comportamento hidrogeológico das formações geológicas, o EIA procede à caracterização
geral da região em estudo. O projecto do SET desenvolve-se integralmente sobre formações do Maciço
Ibérico e por isso incluído no Sistema Aquífero do Maciço Antigo, na grande unidade hidrogeológica do Maciço
Antigo, onde não se identificam massas de água subterrâneas. A área de estudo abrange formações
geológicas de fraco potencial hidrogeológico, onde não se definem aquíferos e onde o aproveitamento das
águas subterrâneas se faz maioritariamente por nascentes, minas ou poços.
Apesar da reduzida produtividade das formações geológicas existentes as águas subterrâneas constituem
origem de água para o abastecimento público de pequenos aglomerados, existindo inúmeras nascentes que
são usadas como origem de água para o uso doméstico, verificando-se uma maior concentração de pontos de
água na envolvente dos principais aglomerados urbanos. As águas subterrâneas são igualmente utilizadas nas
actividades agrícolas.
O Estudo apresentado foi desenvolvido baseando na inexistência de aquíferos regionais. Considerando que
este pressuposto não é válido para toda a área afecta ao projecto, perspectiva-se a necessidade de uma
melhor caracterização dos recursos hídricos subterrâneos nas áreas mais sensíveis do projecto através da
elaboração de um estudo hidrogeológico em fase de Projecto de Execução.
As componentes deste projecto com impactes mais significativos ao nível dos recursos hídricos subterrâneos
estão relacionadas com as albufeiras, as obras subterrâneas, as condutas forçadas e a abertura de acessos.
As albufeiras criadas por este projecto vão inundar terrenos aluvionares com alguma apetência hidrogeológica
e uma expressão local muito significativa.
Nas áreas a ocupar pelas albufeiras foram identificadas captações públicas e privadas, registadas nas bases
de dados hidrogeológicos de entidades oficiais, que constam do inventário realizado. O mesmo não se
registou relativamente a todas captações particulares, as quais deverão ser alvo de inventariação.
O EIA procedeu a um inventário das captações existentes na área de estudo, num total de 276, que
abrangem nascentes e galerias de mina, poços e furos. Este inventário foi posteriormente complementado
com a identificação e pormenorização de mais 18 pontos de água potencialmente afectados pelas diferentes
componentes do projecto.
De referir que ao nível das afectação das águas subterrâneas o EIA procede à identificação da captação
n.º 198, referenciada igualmente no EIA como uma captação superficial, localizada no rio Tâmega.
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Recursos hídricos superficiais
Hidrologia
Os Aproveitamentos Hidroeléctricos em estudo localizam-se todos na bacia hidrográfica do rio Tâmega,
afluente da margem direita do rio Douro, onde conflui a montante da barragem de Crestuma e a jusante da
barragem de Carrapatelo. O Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães será implantado no rio Torno (ou
Louredo) afluente da margem esquerda do rio Tâmega, sendo afectadas para além do rio Louredo, o ribeiro
do Bóco, e os rio Poio e ribeira do Viduedo onde serão implantadas as infra-estruturas das derivações de
Alvadia e Viduedo, respectivamente. O Aproveitamento Hidroeléctrico de Padroselos será implantado no rio
Beça, afluente da margem direita do rio Tâmega, afectando igualmente o rio Covas e os ribeiros de Lousas e
Gondiães. Os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Alto Tâmega e Daivões serão implantados no rio Tâmega, e
afectarão os rios Avelames, Terva e Beça, o ribeiro de Ouro e a ribeira de Oura. No quadro seguinte
apresentam-se as principais características das bacias hidrográficas e massas de água, definidas na secção de
cada barragem.
Linha
de
água
Tâmega
Beça
Torno
Poio
Viduedo

Aproveitamento
Hidroeléctrco
Alto Tâmega
Daivões
Padroselos
Gouvães
Alvadia
Viduedo

Área da
Bacia
Hidrográfica
(km2)
1557
1984
336,7
40,3
24,8
5,3

Comprimento
da linha de
água principal
(km)
73,4
90,5
58,7
14,0
6,5
2,3

Escoamento
médio anual
(mm)
420
515
825
985,0
1296
1310

Afluências
anuais
médias
(hm3)
654
1014
258,2
39,4
32,1
6,9

Caudal
modular
(m3/s)
20,7
32,2
8,2
1,3
1,02
0,22

As características hidrológicas apresentadas têm por base os registos das estações hidrométricas existentes
nas massas de água dos aproveitamentos e postos udométricos existentes na área da bacia hidrográfica.
Foram consideradas as Estações Hidrométricas de Santa Marta do Alvão, de Cunhas e de Ponte de Cavez,
com registos compreendidos entre 1949 e 1958 e 2005/2006, tendo sido estimadas as séries de afluências às
secções das barragens, quer por utilização directa dos registos mensais de escoamentos nas estações
hidrométricas, quer por transposição dos mesmos.
As massas de água afectadas pelo projecto apresentam um regime de caudais permanente, do tipo torrencial,
com grande variabilidade intra-anual, ocorrendo valores de caudais mais elevados nos meses de Janeiro e
Fevereiro e menor escoamento nos meses de Agosto e Setembro.
Em termos de afluências médias mensais, na secção da barragem de Daivões no rio Tâmega estimam-se um
valor máximo de 126 hm3 em Janeiro (em ano húmido o máximo foi de 455 hm 3 em Fevereiro) e um valor
mínimo de 4 hm3 em Agosto (em ano muito seco o mínimo foi de 0 hm 3 em Setembro), e na secção da
barragem de Gouvães, no rio Torno, um valor máximo de 5,6 hm3 em Fevereiro (em ano húmido o máximo
foi de 13,7 hm3 em Janeiro) e um valor mínimo de 0,3 hm3 em Agosto (em ano muito seco o mínimo foi de
0 hm3 em Agosto e Setembro).
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No que respeita à variabilidade inter-anual dos escoamentos, estimaram-se coeficientes de variação de 45%
para a secção da barragem de Daivões, no rio Tâmega, e 41% para a barragem de Gouvães, no rio Torno, o
que significa uma grande variabilidade das afluências entre anos.
Foram igualmente estimados os caudais de ponta de cheia afluentes às secções de implantação das
barragens, em função dos períodos de retorno entre 5 e 10000 anos, compreendendo caudais de ponta de
cheia com valores compreendidos entre 71 – 276 m3/s (Gouvães), 297 – 1255 m3/s (Padroselos),
354 – 2119 m3/s (Alto Tâmega) e 558 – 3409 m3/s (Daivões).
No âmbito do estudo hidrológico desenvolvido e com vista a estimar o assoreamento das albufeiras dos
aproveitamentos hidroeléctricos do Projecto foi estimada a erosão específica nas respectivas bacias através da
Equação Universal de Perda de Solos (USLE).
Utilizações da água
O relatório síntese do EIA apresenta um conjunto de informação relativa a utilizações existentes, ou
projectadas, na área de estudo e, potencialmente afectadas pelo Projecto, tendo sido posteriormente
complementada no âmbito dos pedidos de elementos adicionais e complementares. A informação
apresentada baseia-se essencialmente na identificação genérica de potenciais afectações ao nível das
utilizações dos recursos hídricos superficiais sem que as mesmas sejam caracterizadas. No quadro seguinte
sistematiza-se a informação apresentada no EIA e documentação completar, sendo representadas a itálico as
utilizações identificadas como projectadas. Não tendo o EIA e respectivos Aditamentos efectuado um
levantamento exaustivo de todos os usos e utilizadores passíveis de ser afectados directa ou, indirectamente,
considera-se não ser de excluir a potencial afectação de outras infra-estruturas (e.g. moinhos de água) ao
longo das massas de água abrangidas pelo Projecto.
Em complemento da informação apresentada no EIA é de referir que das praias fluviais identificadas, apenas
a Praia Fluvial existente na ribeira de Moimenta, está associada a uma água balnear interior – Cavez –
identificada na Portaria n.º 267/2010, de 16 de Abril, não havendo mais nenhuma água balnear identificada
nos cursos de água afectados pelos aproveitamentos hidroeléctricos. Assim, deve atender-se que as praias
fluviais identificadas no EIA correspondem a zona de recreio e lazer associadas às massas de água.
De referir ainda que o Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão, que faz parte do conjunto de
aproveitamentos hidroeléctricos aprovados no PNBEPH, constitui uma utilização da água projectada que
poderá ser potencialmente afectada pelo Projecto, dada a sua localização imediatamente a jusante na bacia
hidrográfica do Tâmega.
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Aproveitamentos
Hidráulicos

Gouvães
AH de Alvadia,
localizado no rio Poio,
em exploração desde
de 1993 e com título de
utilização de recursos
hídricos até 2028.

Padroselos
AH de Bragadas,
localizado no rio Beça
em exploração desde
de 1999 e com título
de utilização de
recursos hídricos até
2008.

Barragem do Cabouço,
destinado a
abastecimento público,
localizado no rio Torno,
na albufeira de
Gouvães.
Estação de Tramento
de Água, afecta à
barragem do Cabouço.

Regadios e
Levadas

Segundo DGRAH
(1987), inventário de
regadios existentes,
pode existir o regadio
Cerva-Agunchos.
Regadios de Alvadia,
Favais e Lamas
próximo de Alvadia.
Áreas agrícolas
beneficiadas por
regadio na albufeira de
Gouvães.
Praia Fluvial de
Viduedo, no rio Torno,
a 2250 m da barragem
de Gouvães.

Daivões

Estação de Tratamento
2 Estação de
de Águas Residuais de
Tratamento de Águas
Vidago-Arcossó (AT4),
Residuais na albufeira
localizada na margem
de Daivões, junto a
direita do rio Tâmega, na
Ribeira de Baixo e
albufeira de Alto
Balteiro.
Tâmega.
Captações de água no rio
Captação de água
Tâmega (AT7 e AT8), em
num pequeno
Souto Velho, albufeira de
afluente do rio
Alto Tâmega.
Tâmega, em Vilela, no

Infra-estruras
hidráulicas

Regadios de Sta.
Eulália, Póvoa e Bustelo
a 4-5 km a jusante da
barragem de Gouvães.

Alto Tâmega

Levada de Sto.
Aleixo, a 500 m da
barragem de
Padroselos, no rio
Beça. Caminho
pedestre associado.

Levada de Canedo
junto à povoação de
Canedo.
Levada de Torneiro
que abastece áreas
agrícolas junto à
povoação de
Torneiro.
Praia Fluvial de
Gondiães, no ribeiro
de Gondiães, na
albufeira de
Padroselos.

Captação privada (AT2)
junto à Praia do Vidago.
Áreas agrícolas
beneficiadas por regadio
na ribeira da Oura,
albufeira de Alto
Tâmega.

Praia Fluvial de Vidago,
na margem direita do rio
Tâmega, a SE de Souto
Velho/Anelhe (Praia de
Vidago), na albufeira de
Alto Tâmega

Recreio e Lazer
Praia Fluvial no rio
Beça-Torneiro, no rio
Beça, a 1500 m a
jusante da barragem
de Padroselos.
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limite da albufeira de
Daivões.
Levadas de Santo
António e Santa
Marinha, a jusante da
barragem de Daivões.

Água Balnear CavezPraia Fluvial da ribeira
de Moimenta, na
margem direita do rio
Tâmega, a cerca de
2600 m da barragem
de Daivões.
Pista de Pesca
Desportiva de Cavez,
na margem direita do
rio Tâmega, a cerca
de 1 km da barragem
de Daivões.
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Ao nível dos usos da água referem-se ainda os pequenos aproveitamentos hidroeléctricos de Eiradeira, no rio
Louredo, e de Daivões no rio de Tâmega, que se encontram em fase de licenciamento e cujos direitos précontratuais poderão ter de ser atendidos.

Estado das massas de água
Elementos de suporte
Para efeitos da caracterização da qualidade da água o EIA baseou-se inicialmente na análise dos valores
médios anuais e mais desfavoráveis obtidos nas estações de monitorização da qualidade da água existentes
nas massas de água afectadas por cada um do Aproveitamentos Hidroeléctricos: Foz do rio Louredo
(Gouvães), Foz do rio Beça (Padroselos) e Ribeira de Pena (Alto Tâmega) e Anelhe (Daivões), ambas no rio
Tâmega. A análise teve em consideração, genericamente, os parâmetros Temperatura, condutividade pH,
SST, oxigénio dissolvido, CBO5, nitratos, nitritos, amónia, ortofosfatos, fósforo total, cobre, zinco, e quando
disponíveis foram igualmente considerados os parâmetros coliformes totais e fecais, estreptococos e clorofila

a. Os parâmetros físico-químicos mencionados contemplam os parâmetros preconizados pela Lei da Água
para avaliação do estado ecológico.
A análise aos valores existentes para os diferentes parâmetros efectuada no EIA teve em consideração as
normas de qualidade definidas no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto, relativas aos objectivos ambientais
de qualidade mínima e produção de água para consumo humano, e tomou como referência as características
de qualidade para usos múltiplos consideradas no SNIRH.
Tal como referido no EIA a bacia do rio Tâmega caracteriza-se por uma generalizada falta de dados ao nível
da qualidade da água, pelo que a análise efectuada não pode constituir uma avaliação representativa da
situação. Da análise efectuada e informação constante no EIA é de destacar o seguinte:
Rio Torno (Louredo)
Na Estação Foz do Louredo, localizada a cerca de 5 km a jusante do local de implantação da barragem de
Gouvães, e para os anos mais recentes, os parâmetros determinados apresentam valores inferiores aos
definidos legalmente para os objectivos ambientais de qualidade mínima.
Ao nível das características de qualidade para usos múltiplos, a água apresenta características compreendidas
entre a Classe B (Fracamente poluída) e Classe C (Poluída), sendo os parâmetros mais críticos, o fósforo total,
o oxigénio dissolvido e o CBO5.
Não existem dados que permitam avaliar a contaminação de origem fecal, sendo que os valores de fósforo
total são característicos de massas de água eutróficas.
A análise complementar realizada com dados da Estação de Bóco, localizada na ribeira de Bóco, afluente do
rio Louredo a montante da barragem de Gouvães, revela um padrão de qualidade semelhante.
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No que se relaciona com as pressões a bacia hidrográfica da futura barragem de Gouvães, apresenta
características marcadamente naturais, constituindo a actividade agrícola e a pecuária as principais fontes
potenciais de poluição e contaminação do meio hídrico.
Rio Beça
Na Estação Foz do Beça, localizada junto do local de implantação da barragem de Padroselos, e para os anos
mais recentes, os parâmetros determinados apresentam valores inferiores aos definidos legalmente para os
objectivos ambientais de qualidade mínima.
Ao nível das características de qualidade para usos múltiplos, a água apresenta características compreendidas
entre a Classe A (Sem poluição) e Classe B (Fracamente poluída), sendo o factor crítico o fósforo total.
Não existem dados que permitam avaliar a contaminação de origem fecal, sendo que os valores de fósforo
total são característicos de massas de água eutróficas.
No que se relaciona com as pressões a bacia hidrográfica da futura barragem de Padroselos, apresenta
características marcadamente naturais e florestais, constituindo a actividade agrícola e a pecuária as
principais fontes potenciais de poluição e contaminação do meio hídrico.
Rio Tâmega
Para a análise da qualidade físico-química do rio Tâmega foram inicialmente consideradas a Estação de
Anelhe e a Estação de Ribeira de Pena.
Na Estação de Anelhe, localizada no troço superior do rio Tâmega a montante da barragem do Alto Tâmega e
para os anos mais recentes, os parâmetros determinados apresentam de uma maneira geral valores inferiores
aos definidos legalmente para os objectivos ambientais de qualidade mínima.
No que se relaciona com as normas de qualidade das águas superficiais destinadas à produção de água para
consumo humano a análise efectuada no EIA refere que os valores relativos a 2007 são compatíveis com essa
utilização apesar de, em 2006, ter havido parâmetros que não permitiriam essa utilização.
Ao nível das características de qualidade para usos múltiplos, a água apresenta características irregulares,
tendo sido classificada como Classe C (Poluída), na maior parte dos anos, incluindo 2007, o último ano
considerado; Classe D (Muito poluída) em dois anos e Classe E (Extremamente poluída) em 2005 e 2006.
Os parâmetros críticos com maior frequência foram os parâmetros microbiológicos e o fósforo total.
Os valores de Coliformes e Estreptococos revelam uma significativa contaminação de origem fecal e o estado
trófico da água pode ser considerado como eutrófico.
Na Estação de Ribeira de Pena, localizada a cerca de 3 km a montante da barragem de Daivões, os
parâmetros determinados apresentam valores inferiores aos definidos legalmente para os objectivos
ambientais de qualidade mínima.
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No que se relaciona com a normas de qualidade das águas superficiais destinadas à produção de água para
consumo humano a generalidade dos valores enquadram-se na Classe A1, sendo que os parâmetros
microbiológicos conduzem a uma classificação da água nas classes A2 e/ou A3.
Ao nível das características de qualidade para usos múltiplos, a água poderá apresentar características
compreendidas entre a Classe A (Sem poluição) e Classe C (Poluída).
Os valores de Coliformes e Estreptococos revelam uma significativa contaminação de origem fecal e o estado
trófico da água pode ser considerado como eutrófico.
Complementarmente foi apresentada informação relativa à Estação de Açude Vila Verde de Raia, situada no
rio Tâmega, a cerca de 188,9 km a montante, Estação Praia Aurora a cerca de 80,8 km a jusante e Estação
da Albufeira do Torrão (Semealho) a cerca de 68.8 km. Para a grande maioria dos parâmetros amostrados a
qualidade da água enquadra-se nas Classe A (Sem poluição) e Classe B (Fracamente Poluída). Os valores de
fósforo total são característicos de massas de água eutróficas.

No que se relaciona com as pressões na bacia hidrográfica das futuras barragens de Alto Tâmega e Daivões,
identificam-se as descargas de águas residuais urbanas, atendendo aos actuais níveis de atendimento entre
30% e 92%, e a actividade agrícola e a pecuária como as principais fontes potenciais de poluição e
contaminação do meio hídrico.
No âmbito do EIA é apresentado um vasto conjunto de informação relativa às cargas de poluição afluentes às
massas de água superficiais, com o objectivo de contribuir para implementar um modelo de bacia capaz de
estimar a produção a produção de nutrientes e matéria orgânica na bacia, utilizando uma abordagem baseada
na metodologia proposta pela OSPAR. O EIA refere que os resultados da aplicação desta metodologia são
distintos da metodologia utilizada no Plano de Bacia Hidrográfica do rio Douro, referindo que para a sua
validação seriam necessários mais dados de qualidade da água dos rios.
Toda a bacia hidrográfica da albufeira do Torrão, localizada no rio Tâmega, está considerada como zona
sensível, de acordo com o Decreto-Lei nº 198/2008, de 8 de Outubro, no que se refere às descargas de águas
residuais urbanas.
O rio Tâmega não está formalmente classificado como água piscícola para ciprinídeos ou salmodíneos,
contudo um dos seus afluentes na albufeira de Alto Tâmega, o rio Avelames, está classificado como água
piscícola para ciprinídeos em toda a sua extensão (26 km).
De referir ainda que no âmbito do EIA foram realizadas duas campanhas de monitorização da qualidade da
água, em Outubro de 2009 e Fevereiro de 2010, que consideraram amostragens em 24 pontos e a
determinação dos principais parâmetros físico-químicos. Apesar de terem sido apresentados os respectivos
resultados não se procedeu à sua análise no EIA.
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Elementos biológicos
As massas de água na área afecta aos Aproveitamentos Hidroeléctrico enquadram-se, de acordo com a
tipologia definida pelo INAG no âmbito da implementação da DQA, na classificação de Tipos de Rios do Norte
de Média-Grande Dimensão e Rios do Norte de Pequena Dimensão.
Para a caracterização da situação de referência, e posterior avaliação de impactes, foi efectuada uma
campanha em Dezembro de 2008, em 16 locais para os elementos biológicos ictiofauna, macrófitos e
diatomácias (fitobentos), enquanto que para os macroinvertebrados bentónicos, a campanha abrangeu
12 locais, alguns destes coincidentes com os locais dos restantes elementos.
Não sendo coincidentes, para os diferentes elementos, os locais amostrados, dificulta a caracterização
efectuada uma vez que não permite uma comparação cabal entre locais. No quadro seguinte, são indicadas
as avaliações feitas com base nos índices considerados para as diatomáceas (fitobentos), macrófitos e
ictiofauna.
Classificação de acordo
com as diatomáceas
(EQR)
Locais de amostragem

Rio
Louredo

Rio
Beça

Ribeiro de
Gondiães

Rio
Tâmega

Classificação de acordo com as
macrófitas

IBD

IPS

(Classes
qualidade IV)
MTRp

(Classes
qualidade IV)
IVR

Lou 1 - mont. alb G

Excelente

Excelente

n.d.

Médio

Lou 2 - alb G

Excelente

Excelente

Médio

Médio

Lou 3 jus. D

Excelente

Boa

n.d.

Bom

Lou 4 jus. L3

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Boc 1 - mont. da alb G

Excelente

Boa

n.d.

Médio

Beç 1 mont. da alb P

Excelente

Excelente

Bom

Médio

Beç 2 alb P

Excelente

Excelente

Excelente

Excelente

Beç 3 jusante P

Excelente

Boa

Bom

Excelente

Gon 1

Excelente

Excelente

Excelente

Bom

Tam 1- mont. alb AT

Razoável

Razoável

Médio

Médio

Tam 2 - alb.AT

Boa

Razoável

Bom

Médio

Tam 3 - alb.AT

Boa

Boa

Excelente

Excelente

Boa

Médio

Mau

Tam 4 - alb.D
Tam 5 - jus. D

Excelente

Boa

Excelente

Médio

Rio
Terva

Ter 1

Boa

Razoável

Mau

Excelente

Ribeiro do
Ouro

Our 1

Excelente

Excelente

Excelente

Bom
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(Classes
qualidade IV)
QBR
Estado
Natural
Estado
Natural
Boa
Qualidade
Boa
Qualidade
Estado
Natural
Qualidade
Aceitável
Estado
Natural
Boa
Qualidade
Qualidade
Aceitável
Qualidade
Aceitável
Qualidade
Aceitável
Estado
Natural
Qualidade
Aceitável
Qualidade
Aceitável
Estado
Natural

Classificação de
acordo
ictiofauna
EFI

Excelente
Bom
Bom
Bom
Bom
Bom
Razoável
Bom

Razoável

Razoável
Razoável
Bom

Estado
Natural
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Em relação aos macrófitos foi utilizada a adaptação a Portugal do Mean Trophic Rank (MTR), denominado
MTRp, assim como o Índice de Vegetação Ripária (IVR), desenvolvidos no âmbito dos trabalhos preparatórios
realizados pelo INAG, para a aplicação da Directiva Quadro da Água (DQA) e publicado em Ferreira et al.
(2007). Complementarmente foi utilizado o Índice de Qualidade do Bosque Riberinho (QBR). Da análise dos
diferentes índices considerados constata-se que:
MTR – os pontos amostrados revelam um estado de conservação, que varia entre o médio e o
excelente;
IVR – revelam que o estado de conservação da vegetação ripícola varia entre o médio e o excelente,
tendo apenas sido identificado um local de amostragem de mau;
QBR – revela que existem importantes alterações ao nível da qualidade do bosque ribeirinho, mas que
ainda possuem uma qualidade aceitável.
As principais causas de degradação da vegetação ribeirinha na área em estudo decorrem da prática da
agricultura nos terraços adjacentes ao canal e ao elevado pisoteio das margens em algumas zonas.
Na Bacia hidrográfica do rio Louredo distinguem-se dois tipos de formação florísticas. Os biodais nos cursos
de água de maior altitude e com uma excelente galeria ripícola, segundo o índice QBR. Porém os médios
valores de IVR evidenciam alguma perturbação humana, nomeadamente em resultado do uso de terraços
adjacentes (agricultura e pecuária). O amial aparece a cotas mais baixas e encontra-se em muito bom estado
de conservação.
Na bacia hidrográfica do rio Beça constata-se que a vegetação ribeirinha se apresenta sob a forma de amial.
Os cursos de água apresentam uma reduzida perturbação orgânica tendo em conta a excelente/boa
classificação do MTRp e uma galeria ripícola que se apresenta bem estruturada e sob forma continua,
reveladora de um bom estado de conservação (QBR e IVR).
O rio Tâmega apresenta a galeria ripícola sob a forma de amial, a qual se encontra bastante debilitada à
excepção do Tam 3 (excelente estado de conservação). Os valores de IVR demonstram um médio estado de
conservação e o valor médio do QBR indica estar-se perante o início de um processo de alteração. O rio Terva
apresenta um amial em bom estado de conservação, com excelente galeria ribeirinha. Este troço de rio
apresenta alguma poluição orgânica, a qual se revela pela elevada abundância de espécies nitrófilas na área
do canal. O ribeiro do Ouro apresenta poucas perturbações humanas, tendo revelado um amial ripícola
próximo do estado natural.
Relativamente às diatomáceas (fitobentos) foi adoptado o Índice de Poluossensibilidade Específica (IPS), e
considerada adequada para os rios do tipo Rios do Norte, como é o caso do rio Tâmega. De acordo com os
resultados obtidos verifica-se que os valores de IBD variam, desde uma qualidade de água de razoável a
excelente e os valores de IPS variam também de razoável a excelente. O rio Tâmega é o que apresenta a
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qualidade ligeiramente inferior, tendo-se notado uma melhoria de montante para jusante ao longo do rio
Tâmega.
A caracterização da ictiofauna foi realizada com base nas metodologias desenvolvidas no âmbito da
implementação da DQA em Portugal (INAG 2008), tendo sido utilizado o European Fish Índex (EFI).
Da análise efectuada no EIA constata-se que no rio Louredo o ponto Lou 2 evidencia uma elevada integridade
do sistema. Os pontos Bec 3, no rio Beça, e Tam 2, 4 e 5, no rio Tâmega, apresentam um estado razoável e
os restantes pontos amostrados revelam um bom estado de acordo com este índice.
De acordo com os dados obtidos constata-se que os ciprinídeos são o grupo mais frequente, sobretudo a
boga do norte e o escalo. O barbo comum e a truta-do-rio são também espécies que ocorrem com alguma
frequência, sendo a truta mais frequente nos afluentes e o barbo no rio Tâmega.
De referir que o rio Louredo, o rio Terva, e todas as massas de água da bacia do rio Beça, estão classificados
como águas de salmodíneos sem exclusão pela Portaria n.º 115/2010, de 26 de Fevereiro.
A presença referenciada no EIA da enguia (Anguilla anguilla) na albufeira da Barragem do Torrão no troço
final do rio Tâmega deveria merecer uma atenção especial em termos de transposição para montante. É
também necessário obter-se Informação adicional sobre espécies inscritas no Livro Vermelho dos
Vertebrados, como o verdemã (Cobitis calderoni) e ruivaco (Achondostroma oligolepis), quer em termos
genéticos (confirmação das identificações), quer as respectivas áreas de distribuição.
Em relação aos macroinvertebrados bentónicos, e uma vez que os pontos amostrados não são todos
coincidentes com os restantes elementos apresenta-se no quadro seguinte a informação mais relevante.
De acordo com as métricas de avaliação (N.º de Taxa Total Presente, EPT, Diversidade de Shannon Wiener,
Equitabilidade, Percentagem de Taxa Dominante, IBMWP), constata-se que todos os locais apresentam
características semelhantes.
As massas de água amostradas apresentam comunidades de elevada diversidade e riqueza específica que
praticamente não diferem entre si. As maiores diferenças encontram-se relacionadas com o tamanho dos rios,
nos troços amostrados, em geral os rios mais pequenos apresentam comunidades mais ricas, resultantes de
uma maior diversidade de habitats que podem ser colonizados.
Os locais amostrados revelam algumas situações de degradação em resultado da existência de estruturas
transversais (açudes e pontes), fenómenos de eutrofização e alterações da galeria ripícola.
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Locais de
amostragem
Rio
Louredo
Rio
Beça

Rio
Tâmega
Rio Terva

Lou 1
Lou 2 A
Lou 3 A
Beç 1 A
Beç 2 A
Beç 3
Tam 1 A
Tam 2 A
Tam3
Tam4
Tam 5
Ter 1 A

Classificação de acordo com os
macroinvertebrados bentónicos IBMWP
Valor
76
151
230
223
285
31
102
67
131
92
114
66

Classe
II
I’
I’
I’
I’
IV
I
II
I
II
I
II

Significado
Qualidade Aceitável
Qualidade muito boa
Qualidade muito boa
Qualidade muito boa
Qualidade muito boa
Qualidade critica
Qualidade boa
Qualidade Aceitável
Qualidade boa
Qualidade Aceitável
Qualidade boa
Qualidade Aceitável

De acordo com o IBMWP os locais amostrados em termos de classe de qualidade, foram classificados nas
classes de qualidade aceitável a excelente, à excepção do ponto de amostragem Beç 3, no rio Beça, com
qualidade crítica.
No que se refere ao bivalve margaritifera referenciado no rio Beça no segmento a ser submerso pela albufeira
de Padroselos, será necessário avaliar mais detalhadamente a sustentabilidade destas populações após a
construção do empreendimento (no caso de ser implementada a variante A), designadamente a possível
evolução dos quantitativos dos hospedeiros das larvas de M. margaritifera, como é o caso da truta (Salmo

trutta).
No que se relaciona com o estado ecológico das massas de água é de referir que o EIA não procede à
integração dos diferentes resultados sectoriais dos diferentes elementos, não estabelecendo uma avaliação
das massas de água nos termos definidos na DQA. Por outro lado, na classificação do estado não foi
considerado o documento “Critérios para a classificação do estado das Massas de água Superficiais, rios e
albufeiras”, cuja versão final data de Setembro de 2009, mas para o qual existiam versões anteriores. Com
efeito é necessário que as amostragens sejam realizadas na Primavera e que seja tida em conta a situação de
referência em cada um dos tipos identificados, de modo a quantificar os desvios relativamente a essa situação
(RQE) tendo em conta os tipos de Rios do Norte de Média-Grande Dimensão e Rios do Norte de Pequena
Dimensão. Além do mais deve ser realizada a integração dos dados para as comunidades analisadas (pelo
menos invertebrados e diatomáceas, dado que as macrófitas e peixes não foram ainda inter-calibrados), bem
como com os elementos de suporte. Acresce que, para estes elementos hidromorfológicos deveria ter sido
considerado o River Habitat Survey (RHS). Assim, em RECAPE deve ser apresentada uma 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
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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 físicos químicos e hidromorfológicos de suporte (os inventários para o
EIA foram realizados no período Outono/ Inverno). Os locais de amostragem deverão ser coincidentes para
todos os elementos de forma a poder estabelecer a sua classificação das massas de água.

Identificação e avaliação de impactes
A análise efectuada ao EIA teve presente os objectivos ambientais inscritos na Lei da Água, Lei n.º 58/2005,
de 29 de Dezembro, e na Directiva Quadro da Água (DQA), Directiva 2000/60/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 23 de Outubro, designadamente a obtenção do Bom Estado Ecológico para todas as massas
de água naturais e o Bom Potencial Ecológico para as massas de água artificiais e massas de água fortemente
modificadas.
De uma forma geral o EIA procede à identificação das principais acções geradoras de impactes ao nível das
diferentes componentes do Projecto, quer dos impactes negativos, mais ou menos significativos, nas fases de
construção, de enchimento e de exploração. A fase de desactivação não foi considerada na avaliação de
impactes. No quadro seguinte apresentam-se as acções geradoras de impactes.
Componentes
do Projecto
Barragens e
Açudes
Circuitos
hidráulicos
Centrais
hidroeléctricas
Linhas eléctricas
Subestações
Acessos
Pedreiras e
escombreiras

Atendendo

às

Variantes

Fase de Construção

Fase de Enchimento e
Exploração

Presença e funcionamento dos estaleiros;
Escavações, aterros e túneis; Actividades de
construção civil; Exploração e transporte de
materiais; Circulação de veículos; Desvios
provisórios dos leitos dos rios; Desmatações;
Demolições.

Desmatações; Enchimento e
presença das albufeiras;
Variações dos níveis das
albufeiras; Caudais turbinados
e caudais descarregados.

consideradas

para

a

implementação

do

Projecto,

nomeadamente

as

Variantes/Padroselos, Variantes/NPA e Variantes/Derivações, o EIA considera a avaliação de um conjunto de
16 Alternativas, resultantes da identificação das diferentes possibilidades de concretização do Projecto.
A avaliação dos impactes final atende à possibilidade de mitigação dos impactes de modo a reduzir a
significância dos impactes mais significativos, sendo apresentadas as medidas de minimização que foram
integradas no Ante-projecto, bem como as possíveis soluções a desenvolver em RECAPE para os impactes
negativos mais significativos.
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Águas subterrâneas
Para a fase de construção, o EIA identifica como principais impactes negativos a afectação directa das
captações de água subterrânea referenciadas, a potencial contaminação das águas subterrâneas pela
presença e funcionamento dos estaleiros e a redução da recarga aquífera, associada à compactação e
impermeabilização dos solos.
O EIA não considera os impactes potenciais decorrentes das obras subterrâneas (cavernas subterrâneas,
galerias de acesso e circuitos hidráulicos), pelo que deverá ser realizado um Estudo Hidrogeológico, baseado
num inventário hidrogeológico detalhado que cubra as áreas potencialmente afectadas, que permita uma
avaliação mais detalhada destes impactes.
Os impactes identificados no EIA ao nível dos recursos hídricos subterrâneos estão associados à alteração da
qualidade das águas subterrâneas, à diminuição das áreas de recarga e a afectação de pontos de água.
Também deverão ser considerados os impactes resultantes da afectação dos aquíferos, como sejam a
variação dos níveis freáticos e a alteração do fluxo subterrâneo.
Os impactes mais significativos nos recursos hídricos subterrâneos ocorrem durante as fases de construção,
enchimento e exploração, e estão relacionados com a afectação dos aquíferos durante a execução das obras
subterrâneas (galerias de desvio e acesso, cavernas, túneis hidráulicos) e associados à afectação das
captações por submersão na albufeira a criar.
Os impactes foram avaliados globalmente como negativos, directos, locais, de magnitude reduzida e pouco
significativos, sendo parte deles mitigáveis.
Um dos troços a montante da albufeira do AH do Alto Tâmega intercepta, numa extensão mínima, o
perímetro de protecção alargada das águas “Campilho” (cf. desenho 6 do EIA). Deste modo, considera-se
necessário a execução de um Plano de Monitorização. No que concerne ao Grupo Vidago, não há intersecção
do seu perímetro de protecção, ficando na proximidade.
Face ao enquadramento geológico a avaliação de impactes incide essencialmente na identificação de
captações potencialmente afectadas pelas diferentes componentes do Projecto.
Na maior parte dos casos as intervenções a realizar, não se situam nas imediações dos pontos de água
identificados, daí não se prever que os mesmos venham a ser afectados (impacte negativo, pouco
significativo e de magnitude reduzida). No quadro seguinte apresentam-se as afectações das captações de
água subterrânea identificadas EIA.
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Componente do Projecto
Albufeira da barragem
Circuito hidráulico; Escombreira
Circuito hidráulico derivações
Padroselos
Albufeira da barragem
Estaleiro comum
Alto Tâmega
Albufeira da barragem
Daivões
Barragem
Gouvães

Albufeira da barragem

N.º Captação
Tipo
Utilização
108 (AG1), 109 e 110
Poços/rio
Consumo humano
47
Mina
44
Nascente
AP1
Nascente
Agrícola/C. humano
270
Consumo humano
AT1
Nascente/Fonte Consumo humano
106
Poço
Agrícola
AD1;AD2;AD4;AD6
Mina
Agrícola
AD3;AD5;AD7;AD9;AD10
Agrícola/C. humano
AD8
Fonte
Consumo humano

A mitigação do impacte a este nível deverá compreender uma avaliação da potencial utilização das captações
afectadas com vista a definir as correspondentes medidas de minimização e/ou compensação. De referir
ainda que o EIA considera como não mitigável o impacte ao nível da afectação directa de pontos de água,
contudo tal facto não justifica que o mesmo não possa ser objecto de medidas de compensação.
Considerando que o inventário efectuado poderá não ser exaustivo deverá ser o mesmo revisto e
complementado em fase de RECAPE.
Igualmente deverão ser elencadas em RECAPE as medidas de mitigação relativas à possível contaminação das
águas subterrâneas pela presença e funcionamento dos estaleiros.

Águas superficiais – Aspectos quantitativos
A avaliação de impactes efectuada no EIA ao nível dos aspectos quantitativos das águas superficiais incidiu na
fase de construção, tendo sido identificadas as principiais características da obra que potenciem o transporte
sólido, sedimentação ou erosão, como as obras no leito do rio ou massas de água, movimentação de terras e
desmatação, e na fase de enchimento e de exploração em que foram avaliados os impactes ao nível da
alteração do escoamento e características das massas de água.
Na fase de construção o EIA considerou que os impactes negativos podem resultar das seguintes acções:
Presença e funcionamento dos estaleiros; Criação de manchas de empréstimo; Construção dos
aproveitamentos hidroeléctricos, que inclui, barragem e órgãos anexos, circuitos hidráulicos, central, bem
como os desvios provisórios do leito dos rios e ensecadeiras; e actividades de escavação e desmatação.
O EIA procede à sistematização das principias características dos aproveitamentos hidroeléctricos que ao nível
da fase de construção poderão conduzir à ocorrência de impactes negativos, sendo que a avaliação efectuada
é essencialmente qualitativa e global não sendo particularizada por componente de projecto. De uma maneira
geral os impactes foram considerados como negativos, pouco significativos face às medidas de minimização
que poderão ser adoptadas.
As acções previstas serão responsáveis por um aumento da erosão com o consequente aumento do material
sólido/sedimentos arrastados pelo escoamento superficial. O material sólido arrastado será, posteriormente,

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

55

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

depositado, quer no leito, quer junto a obstáculos existentes a jusante. A significância destes impactes irá
depender do cronograma da obra, do acompanhamento ambiental a realizar e das medidas a adoptar para o
controlo da erosão associada à obra.
Para a construção das barragens serão construídas ensecadeiras e desvios provisórios das massas de água
que poderão alterar a morfologia das massas de água sendo referido no EIA que o regime de escoamento
não será praticamente modificado em relação à situação de referência. Embora não venha referido, estas
acções devem ser realizadas preferencialmente no período de estiagem e não devem ser responsáveis pelo
represamento de caudais e alteração das condições de escoamento a jusante, tendo de se assegurar as
afluências necessárias à manutenção dos ecossistemas aquáticos e dos usos existentes.
De referir ainda que ao nível da avaliação de impactes não foram consideradas como acções geradoras de
impactes as associadas à construção de acessos e de restabelecimentos, incluindo a construção de novas
pontes, bem como a necessidade de se proceder à demolição das estruturas a submergir. Os processos
construtivos a adoptar em cada uma destas acções podem ter implicações no regime hidráulico, caso ocorra a
obstrução do escoamento, pelo que em RECAPE deverão ser incluídas medidas de mitigação específicas para
estas acções.
O EIA procede à identificação das massas de água que poderão ser directamente afectadas pelas
escombreiras e pedreiras, sendo de referir que a minimização de impactes deve ser consagrada nos planos de
pedreira e em planos de escombreira, que deverão ter em consideração a preservação das massas de água
existentes e as condições de escoamento superficial locais. De referir ainda que em função da alternativa que
vier a ser seleccionada deverão ser aferidas as reais necessidades de áreas a afectar para a deposição de
escombro sendo que deverá ser considerada prioritariamente a reutilização do escombro produzido, evitandose a sua deposição, e/ou a sua utilização na recuperação de áreas degradadas.
No que se relaciona com a possibilidade de mitigação dos impactes identificados importa referir que
contrariamente ao referido no EIA se considera que o aumento da erosão pelo escoamento superficial das
águas pluviais, bem como a afectação dos regimes de sedimentação a jusante das zonas de exploração, pode
ser minimizado.
Assim e face aos impactes expectáveis deverão ser apresentadas e detalhadas em RECAPE, por componente
do Projecto, as correspondentes medidas de minimização. Para a sua definição entende-se que deverá ser
desenvolvido um plano de controlo e redução da erosão 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.
Igualmente deverão ser adoptadas as medidas de minimização necessárias à manutenção do regime de
escoamento das massas de água afectadas pelas diferentes componentes do Projecto, nomeadamente no que
se relaciona com os acessos, restabelecimentos, e escombreiras e pedreiras.
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Para além do referido anteriormente e no que se relaciona com uma análise por aproveitamento hidroeléctrico
é de referir os aspectos que de seguida se apresentam.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães
Conforme referido anteriormente não foram genericamente particularizados os impactes ao nível das
diferentes componentes do Projecto, apenas sendo identificada a potencial afectação da praia de Viduedo e
os órgãos constituintes dos regadios localizados a jusante dos locais afectados pelas obras.
Considerando que o Projecto prevê a existência de uma mancha de empréstimo (n.º 36) e de duas
escombreiras (n.os 1 e 2) na área da futura albufeira, as medidas de minimização a adoptar para estas
componentes do Projecto devem ter em consideração o regime de exploração previsto para o aproveitamento
hidroeléctrico e os impactes cumulativos associados à qualidade da água, nomeadamente no que se relaciona
com a extracção e deposição de material inerte.
No que se relaciona com a Derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, foi identificada a potencial afectação dos
órgãos constituintes dos regadios de Alvadia, Favais e de Lamas, localizados a jusante dos locais afectados
pelas obras.
As escombreiras n.os 3, 23, 25, 28, 29 e 38 foram identificadas como podendo afectar massas de água
devendo ser adoptadas medidas de minimização para reduzir a sua afectação.
De salientar ainda que a construção do açude de Alvadia ao inviabilizar o funcionamento do aproveitamento
hidroeléctrico de Alvadia existente, conduzirá à sua remoção, aspecto que deverá ser equacionado em fase de
RECAPE caso se considere esta alternativa.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Padroselos
Para a fase de construção foi identificada a potencial afectação praia fluvial no rio Beça e os órgãos
constituintes dos regadios associados à levada de Santo Aleixo e levada do Torneiro localizados a jusante dos
locais afectados pelas obras. O Projecto prevê a existência de quatro escombreiras (n. os 4 a 7) na área da
albufeira, pelo que as medidas de minimização a adoptar para estas componentes do Projecto devem ter em
consideração o regime de exploração previsto para o aproveitamento hidroeléctrico e os impactes cumulativos
associados, no que se relaciona com a deposição de material inerte.
A pedreira n.º 34 foi identificada como podendo afectar massas de água, devendo ser adoptadas medidas de
minimização para reduzir a sua afectação.
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega
Para a fase de construção foi identificada a potencial afectação cumulativa com o aproveitamento
hidroeléctrico de Daivões na praia fluvial da ribeira de Moimenta localizada a jusante dos locais afectados
pelas obras. O Projecto prevê a existência de quatro escombreiras (n. os 9 a 12) na área da futura albufeira,
pelo que as medidas de minimização a adoptar para estas componentes do Projecto devem ter em
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consideração o regime de exploração previsto para o aproveitamento hidroeléctrico e impactes cumulativos
associados, no que se relaciona com a deposição de material inerte.
As escombreiras n.os 8, 13 e 14 e as pedreiras n.os 40a e 40b foram identificadas como podendo afectar
massas de água, devendo ser adoptadas medidas de minimização para reduzir a sua afectação.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões
Para a fase de construção foi identificada a potencial afectação com a praia fluvial da ribeira de Moimenta e
os órgãos constituintes dos regadios associados à levada de Santo António e Santa Marinha. O Projecto prevê
a existência parcial de uma pedreira (n.º 35) e de cinco escombreiras (n. os 17 a 21) na área da albufeira, pelo
que as medidas de minimização a adoptar para estas componentes do Projecto devem ter em consideração o
regime de exploração previsto para o aproveitamento hidroeléctrico e impactes cumulativos associados à
qualidade da água, no que se relaciona com a deposição de material inerte.
A escombreira n.º 22 foi identificada como podendo afectar massas de água, devendo ser adoptadas medidas
de minimização para reduzir a sua afectação.
Como actividade geradora de impactes importa ainda destacar a intervenção de rebaixamento e
reperfilamento do leito do rio Tâmega a jusante da barragem de Daivões, que implica a remoção de grande
quantidade de material inerte no leito e margens do rio e a remoção dos açudes existentes e que poderão
constituir um impacte significativo ao nível do aumento do transporte sólido. As medidas de minimização
identificadas no EIA (Elementos Complementares) não permitem minimizar os impactes expectáveis pelo que
em RECAPE deverão ser pormenorizadas as operações a desenvolver e as medidas de minimização
associadas.

Na fase de enchimento e exploração o EIA atendeu às disponibilidade e escoamento, e transporte sedimentar,
sendo identificados os impactes directos ao nível da alteração da morfologia do fundo e da secção em termos
de erosão e assoreamento e da afectação de praias fluviais e regadios, e ao nível dos impactes indirectos
como a instabilização de margens e debilitação de estruturas e pontes.
Ao nível das disponibilidades e escoamento o EIA considerou que a construção das barragens conduz ao
aumento das disponibilidades hídricas na bacia do rio Tâmega, resultante do armazenamento de água nas
albufeiras, constituindo um impacte positivo significativo e de magnitude elevada.
No que se relaciona com o transporte sedimentar a presença dos aproveitamentos hidroeléctricos irá alterar
as características hidrológicas dos rios, a montante e jusante do empreendimento, os quais terão início na
fase de enchimento e manter-se-ão na fase de exploração. Nas albufeiras haverá condições propícias para a
deposição do material sólido transportado e a jusante das barragens poderá haver alterações das condições
de erosão e assoreamento, que estão relacionadas com as alterações de caudal circulante nos rios,
nomeadamente a redução do caudal e a sua variação sazonal.
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A variação de cotas nas albufeiras e a agitação da água promoverão a erosão das margens que, tendo sofrido
o processo de desmatação e desarborização, são origem de material sólido que vai ser transportado e
sedimentado nas albufeiras. Esta

situação poderá

ter

efeitos negativos

mais significativos

nos

aproveitamentos hidroeléctricos reversíveis, uma vez que as operações de turbinamento e bombagem
conduzem a variações diárias do nível da água significativas.
A retenção de sedimentos nas albufeiras tem consequências negativas a jusante, dado que a diminuição do
caudal sólido transportado pelo rio irá ter implicações na evolução do perfil longitudinal do mesmo, sendo
expectável que os fenómenos de aprofundamento do leito prevaleçam em relação à sedimentação. A jusante
de cada barragem, apesar de estarem previstas bacias para perda de carga, é previsível que as descargas
incrementem a erosão do leito e margens a jusante.
De uma forma geral o EIA considera os impactes negativos, pouco significativos a significativos e de
magnitude reduzida a moderada. No que se refere à possibilidade de mitigação dos impactes expectáveis, os
impactes são classificados no EIA como não mitigáveis, contudo entende-se que esta não mitigação se refere
ao processo propriamente dito e não aos efeitos que poderão estar associados que deverão ser objecto de
mitigação.
Ao nível dos impactes são ainda identificadas as potenciais afectações ao nível das utilizações a jusante dos
aproveitamentos hidroeléctricos, nomeadamente praias fluviais e regadios.
Importa salientar que o EIA não efectuou uma avaliação da potencial afectação do Projecto ao nível do
regime de exploração previsto, com o aproveitamento hidroeléctrico de Fridão, localizado imediatamente a
jusante, aspecto que deverá ser colmatado em fase posterior através de um estudo relativo à articulação do
regime de exploração preconizado para o Sistema Electroprodutor do Tâmega com o regime de exploração do
Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão, e que deverá ter igualmente em consideração a fase de enchimento.
O EIA procedeu à determinação do regime de caudais ecológicos, para anos hidrológicos médios, através de
dois métodos distintos, o Método do Caudal Base e o Método INAG, DSP, 2002, sendo de referir que está
ainda prevista a determinação deste regime de caudais através do Método IFIM, Instream Flow Incremental

Methodology (United States Fish and Wildlife Service, 1982). No que se relaciona com a aplicação do Método
do Caudal Base é de referir que os caudais determinados para os meses húmidos do ano hidrológico e, em
particular, para os meses de Fevereiro e Março (período de reprodução espécies piscícolas), são bastante
reduzidos e na ordem de grandeza dos valores obtidos para os restantes períodos, incluindo a época de
estiagem. Em termos de variabilidade intra-anual os regimes estimados não correspondem às condições
naturais, introduzindo grandes limitações nos ecossistemas aquáticos. Com base no método do Caudal Base
as percentagens dos regimes naturais afectas aos caudais ecológicos considerados são muito baixas, o que
agravaria significativamente a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos, nomeadamente das espécies
indicadoras mais sensíveis (ictiofauna). Comparativamente ao Método do Caudal Base, os resultados obtidos
pelo Método do INAG, DSP, 2003, respondem melhor aos pressupostos da temática dos caudais ecológicos,
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sendo, por isso, certamente mais indicados como proposta de regimes a garantir a jusante dos
aproveitamentos. No entanto, deve salvaguardar-se a possibilidade de ser ajustado em face do que for
preconizado pelo Plano de Gestão de Região Hidrográfica do Douro.
Uma apreciação específica por aproveitamento hidroeléctrico permite evidenciar o que de seguida se refere.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães
A criação da albufeira de Gouvães poderá conduzir ao aumento das disponibilidades hídricas, permitindo o
armazenamento de 24 hm3 de água, para uma cota NPA de 890 ou de 14 hm 3 no caso da cota de NPA de
885. O aproveitamento hidroeléctrico é reversível e está associado ao aproveitamento hidroeléctrico de
Daivões. A exploração do aproveitamento conduzirá a uma redução dos caudais naturais no rio Louredo, uma
vez que apenas serão descarregados os caudais relativos ao regime do caudal ecológico e os caudais
reservados.
Relativamente ao regime de caudais ecológicos, as afluências e os caudais ecológicos obtidos pelo método do
INAG, convertidos em volume anual médio, são de 39,42 m 3/s e de 8,73 m3/s, respectivamente, sendo a
percentagem de escoamento natural afectas aos regimes de caudais ecológicos de 22%.
No que se relaciona com os caudais reservados e apesar de ser sido apresentada informação sobre os
regadios existentes (abastecidos pelas levadas), e referido como pressuposto de projecto a garantia dos
caudais reservados, os mesmos não foram determinados aspecto que deverá ser colmatado em fase de
RECAPE.
O EIA refere que não foram encontrados locais significativos com evidências de acumulação de sedimentos no
rio Louredo inferindo que os sedimentos gerados na sua bacia hidrográfica serão transportados para o rio
Tâmega, não sendo expectáveis alterações significativas na alteração do fundo e secção do rio.
A afectação da praia fluvial do Viduedo e dos regadios situados a jusante, nomeadamente Santa Eulália,
Póvoa e Bustelo são identificados como impactes negativos significativos. Estas afectações deverão ser
objecto de caracterização e definição das correspondentes medidas de minimização. De referir ainda que foi
identificada a potencial afectação da levada de Agunchos.
Um dos impactes negativos associados à fase de exploração do aproveitamento hidroeléctrico de Gouvães
relaciona-se a com a variação das cotas na albufeira e a agitação da água que promoverão a erosão das
margens. Em condições normais de exploração (semana tipo) a albufeira apresentará variações diárias de
nível de cerca de 2,5 m, podendo esta variação ser mais significativa, com diferença dos níveis da albufeira na
ordem dos 9 m, ao fim-de-semana e num cenário mais desfavorável (semana restritiva). Este impacte não foi
devidamente analisado no EIA pelo que na fase de RECAPE, deverão ser avaliados os efeitos da variação de
níveis da albufeira em termos da erosão das margens, estabilidade das encostas e assoreamento da albufeira,
e a definição das correspondentes medidas de minimização. Neste caso, devido às intensas flutuações da cota

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

60

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

da superfície livre da água, devem ser encaradas as possíveis medidas biofísicas para diminuir a perda de
solo.
O aproveitamento hidroeléctrico de Gouvães irá interferir com a Barragem do Cabouço e infra-estruturas
associadas, nomeadamente a Estação de Tratamento de Água, sem que o EIA tenha detalhado as mesmas,
atendendo a que estas afectações deverão objecto de minimização e de compensação. Neste domínio importa
referir a possibilidade de coexistência dos dois projectos, sendo necessária a alteração e adaptação do
projecto existente para a barragem do Cabouço. A solução de projecto a considerar está dependente da cota
que vier a ser estabelecida para o NPA da albufeira de Gouvães.
Os impactes associados à construção da Derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães são idênticos aos anteriormente
referidos. No caso do açude de Viduedo o escoamento da ribeira de Viduedo será reduzido sendo que as
afluências e os caudais ecológicos obtidos pelo método do INAG, convertidos em volume anual médio, são de
6,96 m3/s e de 1,54 m3/s, respectivamente, sendo a percentagem de escoamento natural afectas aos regimes
de caudais ecológicos de 22%. No caso do açude de Alvadia as afluências médias são de 32,16 m 3/s e o
volume relativo ao caudal ecológico de 7,14 m 3/s, representando uma percentagem de 22% em relação ao
escoamento anual médio. Ao nível dos usos da água é identificada no EIA a afectação dos regadios de
Alvadia, Favais e Lamas, devendo ser adoptadas as correspondentes medidas de minimização.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Padroselos
A criação da albufeira de Padroselos poderá conduzir ao aumento das disponibilidades hídricas, permitindo o
armazenamento de 142 hm3 de água O aproveitamento hidroeléctrico é reversível e está associado ao
aproveitamento hidroeléctrico Daivões. A exploração do aproveitamento conduzirá a uma redução dos caudais
naturais no rio Beça, uma vez que apenas serão descarregados os caudais relativos ao regime do caudal
ecológico e os caudais reservados.
Relativamente ao regime de caudais ecológicos, as afluências e os caudais ecológicos obtidos pelo método do
INAG, convertidos em volume anual médio, são de 258,279 m 3/s e de 52,192 m3/s, respectivamente, sendo a
percentagem de escoamento natural afectas aos regimes de caudais ecológicos de cerca de 20%.
Com o enchimento da albufeira será inutilizada a praia fluvial de Gondiães e potencialmente afectada a praia
fluvial no rio Beça, sendo que o EIA refere ainda a potencial afectação dos regadios associado à levada de
Santo Aleixo e levada do Torneiro. Estas afectações deverão ser objecto de definição das correspondentes
medidas de minimização ou compensação, devendo ser igualmente apresentados em RECAPE os caudais
reservados associados.
Um dos impactes negativos associados à fase de exploração do aproveitamento hidroeléctrico de Padroselos
relaciona-se com a variação das cotas na albufeira e a agitação da água que promoverão a erosão das
margens, não sendo apresentada informação que permita aferir essas variações. É de evidenciar uma
apreciável variação de cotas estabelecida entre o Nível de Pleno Armazenamento e o Nível Mínimo de
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Exploração, o que amplifica os fenómenos de erosão na área circundante ao plano de água, muito
especialmente nesta albufeira, onde a diferença de cota valor atinge os 30 m, ao mesmo tempo que não
permite a estruturação de vegetação ripícola ou macrofítica marginal. Acresce que nestas barragens
reversíveis as oscilações diárias e semanais são mais intensas (tal como em Gouvães), amplificando os
aspectos de perda de solo. Em RECAPE devem ser incluídas medidas de minimização destes fenómenos.
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega
A criação da albufeira do Alto Tâmega poderá conduzir ao aumento das disponibilidades hídricas, permitindo
o armazenamento de 171 hm3 de água (NPA=322) ou de 133 hm 3 (NPA=315). O aproveitamento
hidroeléctrico está associado ao aproveitamento hidroeléctrico Daivões, para o qual serão descarregados os
caudais (turbinados e naturais), sendo que o regime de caudais a jusante do aproveitamento hidroeléctrico
será totalmente modificado pela existência da albufeira de Daivões. Verificando-se a implantação da barragem
do Alto Tâmega imediatamente a montante e a uma cota (222) abaixo do NPA da albufeira de Daivões, o
projecto não preconiza a existência de um caudal ecológico em condições normais, embora o EIA assuma que
em condições extraordinárias o mesmo possa ser considerado. No entanto não foi apresentada qualquer
estimativa para os caudais a descarregar, nem o modo como os mesmos poderão ser descarregados, aspecto
que deverá ser colmatado em RECAPE.
Com o enchimento da albufeira será inutilizada a praia fluvial de Vidago, e duas captações municipais
existentes no rio Tâmega (AT 7 e AT8) e uma captação privada junto à praia de Vidago (AT2), afectações que
deverão ser objecto de compensação, a definir em RECAPE. A ETAR de Vidago-Arcossó (AT4) será inundada à
cota de NPA=322, constituindo um impacte significativo.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões
A criação da albufeira de Daivões poderá conduzir ao aumento das disponibilidades hídricas, permitindo o
armazenamento de 67 hm3 de água (NPA=231) ou de 56 hm3 (NPA=228). De acordo com o EIA estimou-se
um escoamento médio anual de 967,5hm 3, valor que diz respeito ao regime modificado e corresponde ao
volume médio anual a descarregar pela barragem de Daivões, considerando os caudais turbinados, os caudais
ecológicos e os caudais reservados.
Relativamente ao regime de caudais ecológicos, as afluências e os caudais ecológicos obtidos pelo método do
INAG, convertidos em volume anual médio, são de 1013,88 m3/s e de 226,37 m3/s, respectivamente, sendo a
percentagem de escoamento natural afectas aos regimes de caudais ecológicos de 22%.
No que se relaciona com o transporte sedimentar, o EIA identifica a zona a jusante da barragem como aquela
onde ocorrerá maior erosão. Esta zona será objecto de rebaixamento e reperfilamento do leito do rio,
alterando-se significativamente a morfologia de fundo e das margens do rio Tâmega assim como as condições
de escoamento. As descargas da central constituirão um impacte negativo nas infra-estruturas localizadas,
nomeadamente a pista de pesca de Cavez a jusante e a intervenção no leito do rio constitui uma medida de
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minimização deste impacte. Com a intervenção preconizada não são expectáveis impactes negativos na praia
fluvial da ribeira de Moimenta, localizada na confluência desta ribeira com o rio Tâmega. Na fase de RECAPE
deverão ser apresentados os projectos de intervenção a desenvolver nestas zonas, bem como as medidas de
minimização a adoptar para reduzir a potencial afectação dos regadios de Santo António e Santa Marinha, na
margem esquerda do rio Tâmega e levada da Aldeia - ribeira de Moimenta.
Um dos impactes negativos associados à fase de exploração do aproveitamento hidroeléctrico de Daivões
relaciona-se com a variação das cotas na albufeira e a agitação da água que promoverão a erosão das
margens, uma vez que a albufeira de Daivões funciona como contra-embalse dos aproveitamentos
hidroeléctricos de Gouvães e Padroselos, contudo não foi apresentada informação que permita aferir essas
variações. A neste nível importa ainda salientar que a criação de ilhas relativas ao NPA=228 potenciará os
impactes resultantes da erosão das margens.
A regularização do leito do rio a jusante da barragem de Daivões foi desenvolvida de forma a minimizar os
impactes resultantes das descargas da central hidroeléctrica no troço de rio a jusante face á proximidade da
futura albufeira do aproveitamento hidroeléctrico de Fridão, permitindo a estabilização da lâmina de água, a
redução das variações de nível no troço de rio a jusante (de cerca de 2 m) e ainda o aumento da energia
disponível pelo aumento da queda útil entre as futuras albufeiras de Daivões e Fridão. Esta acção permite
ainda a não afectação das actividades da pisca de pesca de Cavez. Deste modo não se perspectivam no EIA
impactes negativos evidenciando-se como impactes indirectos positivos o aumento da energia disponível a
minimização do hydropeaking. Não obstante, o rebaixamento do leito neste segmento pode pôr em causa a
estabilidade das margens, pelo que é necessário avaliar esta situação e indicar as medidas necessárias para
evitar o colapso dos taludes marginais.

Estado das massas de água
Na fase de construção o EIA considerou que os impactes negativos podem resultar das seguintes acções:
presença e funcionamento dos estaleiros; criação de manchas de empréstimo; construção dos
aproveitamentos hidroeléctricos, que inclui, barragem e órgãos anexos, circuitos hidráulicos, central, bem
como os desvios provisórios do leito dos rios; e actividades de escavação e desmatação. Estas acções
poderão ser responsáveis pela destruição de comunidades aquáticas e por um aumento da carga de
sedimentos que, caso seja arrastada, terá impactes negativos na qualidade da água. De igual modo são
expectáveis impactes negativos ao nível dos ecossistemas aquáticos.
Os impactes destas acções nos ecossistemas aquáticos serão negativos resultado da alteração da qualidade
da água e do escoamento, sendo a afectação tanto maior quanto maior for a extensão em que se fizer sentir
a alteração, situação que pode ser mitigada com adequadas medidas de mitigação em obra e com um
adequado faseamento dos trabalhos em função das épocas do ano.
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A presença e funcionamento dos estaleiros, poderá afectar a qualidade da água se ocorrer a contaminação do
meio resultado de descargas ou de acidentes, sendo impactes negativos mas mitigáveis.
Apesar de o EIA considerar os impactes residuais da fase de construção como negativos e não significativos,
tal situação irá depender do cronograma da obra, do acompanhamento ambiental a realizar e das medidas a
adoptar para o controlo da poluição e da erosão associada à obra. De referir que as medidas de minimização
a implementar no âmbito da minimização dos impactes ao nível da erosão e transporte sólido terão um efeito
cumulativo ao nível da qualidade da água.
Com o inicio do enchimento da albufeira irão ocorrer alterações significativas nas massas de água,
verificando-se a mudança do regime lótico existente nos rios em regime lêntico, a qual irá aumentar o tempo
de retenção da água na albufeira resultando uma redução da taxa de renovação com efeitos negativos na
qualidade da água e nos troços dos rios a jusante das barragens, sendo os impactes negativos, indirectos,
permanentes de média magnitude e significativos.
A construção das barragens e criação das albufeiras induzirão uma alteração significativa nas massas de água
em presença, em resultado do efeito barreira, da transformação do ecossistema de um regime lótico para um
regime lêntico, da perda do contínuo fluvial e da alteração das comunidades aquáticas.
Ao nível dos ecossistemas aquáticos são expectáveis impactes negativos ao nível dos macrófitos, associados a
destruição da galeria ripícola, e ao nível dos macroinvertebrados bentónicos, em que são expectáveis
impactes negativos muito significativos em algumas espécies de invertebrados filtradores, raspadores e
decompositores, associados à degradação da qualidade da água (aumento da turvação e STT, redução da
oxigenação), eliminação de material orgânico alóctone, e alteração da composição do substrato do leito.
Neste último caso o impacte poderá ser mitigado pela implementação das acções que evitem a erosão e o
transporte sólido, e pela limitação da destruição da vegetação ribeirinha e replantação da mesma, sendo que
no local de implantação da barragem este impacte não poderá ser mitigado.
Na fase de exploração, na sequência da passagem de meio lótico a lêntico, que teve início com o enchimento,
verifica-se a alteração da qualidade da água armazenada, em especial com a redução dos teores em oxigénio
dissolvido, que em meios eutróficos pode conduzir à ocorrência de condições de anóxia, sobretudo em
período estival, e a alterações das características químicas e biológicas ao longo da coluna de água. Estas
alterações da qualidade das albufeiras têm consequências para a massa de água a jusante uma vez que a
água armazenada nas albufeiras é descarregada através das operações de turbinamento e/ou através da
descarga do caudal ecológico. A construção da barragem e criação da albufeira conduzirão ainda à perda do
contínuo fluvial e da alteração das comunidades aquáticas.
Tendo em atenção os impactes expectáveis na qualidade da água o EIA recorreu à modelação da qualidade
da água, através da aplicação do modelos CE-QUAL-W2, com vista a determinar as concentrações dos
principais parâmetros relevantes para a caracterização do estado trófico das albufeiras dos aproveitamentos
hidroeléctricos, nomeadamente o fósforo, clorofila a e oxigénio dissolvido. De acordo com as simulações e
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atendendo às concentrações de fósforo estimadas, o EIA conclui que todas as albufeiras em presença
tenderão para a eutrofização, considerando que o impacte associado é negativo, significativo e de magnitude
moderada. Contudo esta conclusão deve ser encarada com reserva pois que, conforme referido no EIA, os
resultados existentes nas estações de qualidade são dificilmente comparáveis com os resultados estimados.
Como aspecto crítico das simulações realizadas é de evidenciar que as simulações foram efectuadas de forma
interactiva tendo em atenção as diferentes alternativas consideradas no Projecto, não se tendo considerado
uma simulação da provável evolução das albufeiras de Padroselos e Gouvães sem o regime de exploração
previsto no Projecto. Tal facto era justificável quando se assume no EIA que a qualidade da água nos
rioTorno e bacia do rio Beça apresenta uma melhor qualidade comparativamente ao rio Tâmega. Face aos
efeitos e processos associados à regularização na qualidade da água a apreciação efectuada poderá constitui
uma análise de tendências, considerando-se indispensável a apresentação em RECAPE de novas simulações,
tendo em consideração os aspectos anteriormente referidos, e que integrem os resultados da monitorização
já desenvolvida e a desenvolver no âmbito do Projecto para que se possam conhecer as características das
massas de água, perspectivar a sua evolução e permitir a adopção de eventuais medidas de minimização.
É necessário ter em conta a tendência para a eutrofização que as albufeiras podem assumir e a profundidade
de localização das tomadas de água (diferenças das cotas de NPA e soleira da tomada de água), o que pode
originar pior qualidade da água reposta no meio hídrico (baixo potencial redox ou choque térmico), quando
esta for libertada do termoclino ou, especialmente, do hipolímnio. A situação será também teoricamente mais
acentuada em Padroselos onde a profundidade de libertação pode atingir os 42 m (para a cota de 450 m
correspondente ao NPA), embora seja apenas de 12 m se forem verificadas as condições de NmE. Por sua
vez, em Gouvães, estes valores oscilarão provavelmente entre os 12-25 m. As medidas de mitigação devem
ser especialmente dirigidas às barragens do rio Tâmega sob o ponto de vista de gerir a exploração dos
empreendimentos em função da estratificação e qualidade da água na albufeira e, complementarmente, com
a instalação de dispositivos ou estruturas de oxigenação ou arejamento.
A neste nível importa referir que a preservação da qualidade das massas de água depende significativamente
do controlo das pressões e da redução das cargas poluentes, sendo de primordial importância a integração
destas questões no Plano de Gestão de Região Hidrográfica. A este nível importa ainda destacar que o rio
Tâmega é uma massa de água partilhada com Espanha no seu troço inicial, cujas pressões não são
controláveis, pelo que a rede de monitorização que deverá ser implementada pelo promotor em estreita
convergência com o sistema de informação da ARH do Norte permitirá despistar o eventual efeito, relevante
ou não, desta pressão.
Ao nível dos ecossistemas aquáticos os impactes originados na fase de construção assumirão um carácter
definitivo resultante do enchimento e presença da albufeira, devido sobretudo à perda de habitat disponível
para colonização vegetativa e alteração das condições ambientais, constituindo um impacte negativo
significativo no caso dos macrófitos e muito significativo no caso dos macroinvertebrados bentónicos, uma vez
que serão substancialmente alterados os habitats existentes e as espécies presentes. Ao nível da ictiofauna é
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expectável a alteração das associações presentes nas albufeiras, quer em termos de abundância quer em ter
de espécies presentes: a presença da truta será condicionada pela evolução da qualidade da água e serão
criadas condições para a introdução ou expansão de espécies exóticas. A criação das barragens constituindo
uma barreira física terá um impacte negativo significativo nas massas de água a jusante que poderá ser
mitigável pela adopção de um regime de caudais ecológicos. No que se relaciona com o efeito barreira na
ictiofauna os impactes expectáveis são maiores para as espécies migradoras, constituindo as alturas das
barragens previstas (entre 31 e 115 m) estruturas de difícil transposição.
São ainda identificados no EIA os impactes relativos à alteração do regime de caudais associados à qualidade
da água das albufeiras e efeitos cumulativos com regime de caudais ecológicos e de descargas de fundo.
A provável estratificação que ocorrerá nas albufeiras, no período estival, e a ocorrência de descargas com
origem nas camadas mais profundas da albufeira poderá originar um impacte negativo significativo associado
à libertação de água de pior qualidade, pelo que é recomendada a tomada de água para o caudal ecológico
na camada superficial das albufeiras e a inexistência de descargas de fundo em período de estratificação.
A concretização dos aproveitamentos hidroeléctricos conduzirá a que as massas de água afectadas passem a
ser incluídas na categoria de massas de água fortemente modificadas, para as quais o objectivo ambiental de
qualidade passará a ser o Bom Potencial Ecológico. Para a sua definição é determinante a implementação de
um programa de monitorização. Este programa de monitorização conjugado com os elementos apresentar
quer em RECAPE quer, eventualmente, antes do inicio da fase de exploração suportarão igualmente a
exigência de novas medidas de minimização/compensação que se venham a mostrar necessárias para mitigar
o impacte negativo sobre o estado das massas de água. Algumas medidas genéricas de melhoria da
qualidade da água podem ser referidas, tais como reoxigenação na albufeira e na reposição, criação de zonas
tampão para eliminação de nutrientes nas proximidades das albufeiras, condicionamento dos sedimentos ou
de destratificação, devendo ser objecto duma pormenorização em fase de RECAPE.
Em termos da identificação de impactes específicos para cada um dos aproveitamentos hidroeléctricos é de
destacar o que de seguida se refere.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães
Ao nível das massas da água afectadas pelo Projecto o EIA estimou em 5108 m a extensão da afectação para
a cota de NPA=890 e 4124 m para a cota de NPA=885. As principais massas de água afectadas são o rio
Torno ou Louredo e o ribeiro do Bóco. A derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães afectará 655 m do rio Poio e 56
m da ribeira do Viduedo.
Ao nível dos macrófitos, as actividades de desmatação são as que apresentam maior impacte, negativo e
significativo, uma vez que está prevista a destruição de 5327 m de vegetação ribeirinha em forma de bidoal
ripícola, subtipo pt2 do habitat prioritário 91E0* Florestas aluviais de Alnus Glutinosa e Fraxinus Excelsior, em
bom estado de conservação. A derivação de Alvadia poderá provocar a destruição mais 600 m deste habitat,
o que em conjunto com a afectação prevista para Gouvães representará cerca de 13 % deste habitat no total
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da bacia hidrográfica do rio Louredo. A deterioração da qualidade da água associada à fase de construção
poderá ainda agravar as condições ambientais para as espécies de carácter hidrófito e higrófito. Na fase de
exploração os impactes originados na fase de construção assumirão um carácter definitivo resultante do
enchimento e presença da albufeira, devido sobretudo à perda de habitat disponível para colonização
vegetativa e alteração das condições ambientais.
Com a criação da albufeira é expectável a deterioração da qualidade da água, sendo previsível que haja uma
tendência para a eutrofização da massa de água devido às concentrações de fósforo. Os efeitos da
eutrofização poderão ser mais significativos nesta albufeira atendendo à sua menor profundidade, o que
poderá conduzir a uma aumento das concentrações de fósforo, amónio e biomassa e diminuição do oxigénio
dissolvido. Este impacte é considerado como negativo, significativo e de magnitude moderada, sendo
potenciado com a redução de cota do NPA da albufeira de 890 para 885. O regime de exploração previsto
conduz à mistura de água das albufeiras de Daivões e Gouvães sendo referido no EIA que as simulações
realizadas mostram que as trocas de água entre albufeiras não interferem com a evolução da qualidade
expectável em cada uma delas. Contudo importa referir que a qualidade da água de Daivões contribui de
forma maioritária para a futura massa de água e condiciona desde logo as estimativas de qualidade da água
em Gouvães. Esta albufeira tenderá a assumir características eutróficas, como resultado cumulativo do
empreendimento do Alto Tâmega e das próprias pressões existentes neste sector, pelo que, conforme
referido e indicado para todas as massas de água fortemente modificadas, devem ser estabelecidas todas as
medidas para reverter essas pressões.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Padroselos
Ao nível das massas da água afectadas pelo Projecto o EIA estimou em 20600 m a extensão da afectação na
bacia do rio Beça. As principais massas de água afectadas são o rio Beça, o rio do Covas, o ribeiro de
Gondiães e o ribeiro de Lousas.
Ao nível dos macrófitos, as actividades de desmatação são as que apresentam maior impacte, negativo e
significativo, uma vez que está prevista a destruição de 25780 m de vegetação ribeirinha em forma de amial
ripícola, subtipo pt1 do habitat prioritário 91E0* Florestas aluviais de Alnus Glutinosa e Fraxinus Excelsior, em
muito bom estado de conservação. O EIA estima que a destruição represente 8,5 % do habitat total existente
na bacia do rio Beça. A deterioração da qualidade da água associada à fase de construção poderá ainda
agravar as condições ambientais para as espécies de carácter hidrófito e higrófito.
Ao nível do macroinvertebrados bentónicos há registar um impacte negativo muito significativo resultante da
potencial perda total da população de uma espécie de bivalve protegida Margaritefera margarítefera, no rio
Beça.
De acordo com o EIA com a criação da albufeira é expectável a deterioração da qualidade da água, sendo
previsível que haja uma tendência para a eutrofização da massa de água devido às concentrações de fósforo,
sendo que a qualidade de água na albufeira será semelhante à de Daivões.
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Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega
Ao nível das massas da água afectadas pelo Projecto o EIA estimou em 31773 m a extensão da afectação
para a cota de NPA=322 e 28347 m para a cota de NPA=315. As principais massas de água afectadas são o
rio Tâmega, o rio Terva, o rio Avelames e a ribeira de Oura.
Ao nível dos Macrófitos, as actividades de desmatação são as que apresentam maior impacte, negativo e
significativo, uma vez que está prevista a destruição de 24800 m de vegetação ribeirinha em forma de amial
ripícola, subtipo pt1 do habitat prioritário 91E0* Florestas aluviais de Alnus Glutinosa e Fraxinus Excelsior, em
bom estado de conservação. O EIA estima que a destruição represente 15 % habitat total existente na bacia
do rio Tâmega portuguesa que actualmente não se encontra sob o efeito de regularização.
A deterioração da qualidade da água associada à fase de construção poderá ainda agravar as condições
ambientais para as espécies de carácter hidrófito e higrófito.
Ao nível dos macroinvertebrados bentónicos o EIA identifica como um impacte negativo muito significativo
associado à presença da albufeira, o previsível aumento significativo de uma espécie de bivalve ( Corbicula

fluminea), e provável disseminação da espécie ao longo da bacia.
De acordo com o EIA com a criação da albufeira é expectável a deterioração da qualidade da água, sendo
previsível que haja uma tendência para a eutrofização da massa de água, independentemente da cota de NPA
considerada, devido às concentrações de fósforo, sendo que a ocorrerão nesta albufeira os fenómenos de
retenção de fósforo, devido à sedimentação, que condicionarão a qualidade da água a jusante. O impacte é
considerado como negativo, significativo e de magnitude moderada.
Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões
Ao nível das massas da água afectadas pelo Projecto o EIA estimou em 19097 m a extensão da afectação
para a cota de NPA=231 e 18760 m para a cota de NPA=228. As principais massas de água afectadas são o
rio Tâmega, o rio Beça e o ribeiro do Ouro.
Ao nível dos Macrófitos, as actividades de desmatação são as que apresentam maior impacte, negativo e
significativo, uma vez que está prevista a destruição de 16797 m de vegetação ribeirinha em forma de amial
ripícola, subtipo pt1 do habitat prioritário 91E0* Florestas aluviais de Alnus Glutinosa e Fraxinus Excelsior, em
bom estado de conservação. O EIA estima que a destruição represente 10 % do habitat total existente na
bacia do rio Tâmega portuguesa que actualmente não se encontra sob o efeito de regularização.
A deterioração da qualidade da água associada à fase de construção poderá ainda agravar as condições
ambientais para as espécies de carácter hidrófito e higrófito, sendo que os impactes poderão ser mitigados se
a desmatação coincidir com períodos de menor precipitação.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

68

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

Ao nível dos macroinvertebrados bentónicos o EIA identifica como um impacte negativo muito significativo
associado à presença da albufeira, o previsível aumento significativo de uma espécie de bivalve (Corbicula
fluminea), e provável disseminação da espécie ao longo da bacia.
De acordo com o EIA com a criação da albufeira é expectável a deterioração da qualidade da água, sendo
previsível que haja uma tendência para a eutrofização da massa de água, independentemente da cota de NPA
considerada, devido às concentrações de fósforo. O impacte é considerado como negativo, significativo e de
magnitude moderada.

Impactes cumulativos
O EIA caracteriza como impactes cumulativos os impactes gerados ou induzidos pelo Projecto que se irão
adicionar a perturbações induzidas por projectos passados, presentes ou previstos num futuro razoável, bem
como pelos projectos complementares ou subsidiários, sobre qualquer uma das vertentes ambientais
consideradas.
A análise efectuada ao nível dos recursos hídricos o EIA identificou um impacte cumulativo significativo ao
nível das águas subterrâneas induzido pelas desenvolvimento dos projectos complementares.
No que se relaciona com os ecossistemas aquáticos o EIA refere que a implantação dos aproveitamentos
hidroeléctricos irá originar um impacte cumulativo sobre os ecossistemas aquáticos e ribeirinhos da bacia
hidrográfica do Tâmega com as barragens/albufeiras do Torrão (existente) e de Fridão (em projecto). O EIA
contabiliza a extensão linear aproximada dos cursos de água em 77 km, e globalmente, com a totalidade dos
aproveitamentos hidroeléctricos, em 148.4 km, representando um aumento de 5 de vezes comparativamente
à situação actual, constituindo um impacte cumulativo significativo. Ao nível da ictiofauna o EIA refere que a
principal perturbação resulta da existência da barragem do Torrão e que a implantação dos aproveitamentos
irá gerar um impacte cumulativo na ictiofauna com os impactes da barragem do Torrão e da futura albufeira
de Fridão.
Ao nível da qualidade das águas superficiais o EIA refere que a presença da futura albufeira de Fridão, a
jusante de Daivões poderá reforçar o impacte positivo que se antecipa em termos de qualidade da água no
rio Tâmega, constituindo um impacte positivo pouco significativo. Estas previsões carecem de fundamento
devido à diminuição sucessiva da capacidade de auto-depuração do rio e tendo em conta as pressões
existentes na bacia hidrográfica.

Comparação de alternativas
Tendo em consideração as diferentes variantes consideradas no desenvolvimento do Projecto, o EIA procede
à definição de 16 alternativas, sendo de referir que a definição de alternativas não considerou o
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aproveitamento hidroeléctrico de Daivões, por não serem relevantes as diferenças entre as duas cotas de
projecto.
Para cada uma das alternativas e ao nível dos recursos hídricos o EIA procedeu à classificação dos impactes
tendo em atenção dois critérios: i) a qualidade físico-química da água, tendo em consideração os resultados
da simulação efectuada e ii) ecossistemas aquáticos, tendo em consideração o comprimento de massas de
água afectadas.
No que se relaciona com a qualidade da água o factor limitativo considerado foi o parâmetro fósforo, e
essencialmente os processos biológicos esperados na albufeira de Gouvães, associados à sua reduzida
profundidade. Deste modo, as alternativas que consideram a cota do NPA=885 apresentam-se como mais
desfavoráveis comparativamente às alternativas que consideram a cota do NPA=890. A construção ou não do
aproveitamento hidroeléctrico de Padroselos e da Derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, não são determinantes
para a hierarquização dos aproveitamentos. Deste modo as alternativas 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15 e 16 foram
classificadas como as alternativas claramente mais desfavoráveis.
No que se refere com a extensão das massas de água afectadas para as diferentes cotas de NPA previstas,
bem como a importância relativa dos impactes negativos associados às diferentes soluções de projecto sobre
os ecossistemas aquáticos, atribuiu um maior peso no caso das afectações na bacia do rio Beça e na bacia do
rio Torno. A classificação resultou assim da média ponderada das afectações de cada um dos
aproveitamentos, tendo sido classificadas as alternativas 1,5 e 7 como claramente mais desfavoráveis, as
alternativas 2, 3, 4, 6 e 8 como menos desfavoráveis. As alternativas 9 a 16, que não consideram a
construção do aproveitamento hidroeléctrico de Padroselos, foram consideradas como menos desfavoráveis,
com excepção da alternativa 12, que é considerada como claramente menos desfavorável.
Para a escolha de alternativas em análise no SET, os recursos hídricos subterrâneos têm um papel
secundário, que se concretiza nos seguintes aspectos genéricos:
A opção por menores cotas de NPA implica um menor número de captações afectadas;
O NPA de 322 para o AH do Alto Tâmega intersecta a zona alargada do perímetro de protecção de
Campilho, sendo por isso de optar pelo NPA a 315.
Tendo presente a análise efectuada no EIA é possível concluir que a não construção do aproveitamento
hidroeléctrico de Padroselos e da Derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, contribui para a minoração do impacte
ambiental do Projecto, quer pela redução da intervenção directa nas massas de água, quer indirectamente,
pela redução das acções geradoras de impactes ao nível dos recursos hídricos. A menor afectação das massas
de água nas alternativas com cota de NPA mais reduzidas conduz a uma situação menos desfavorável, sendo
que o potencial agravamento do estado da massa de água da albufeira de Gouvães para a cota de NPA=885
constitui um factor que penaliza as alternativas que consideram esta cota de NPA.
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Face ao exposto e tomando em consideração os dois critérios de avaliação, as alternativas 12 e 16
apresentam-se como as menos desfavoráveis, sendo que se considera que à sua selecção está associada à
alternativa de realização do aproveitamento hidroeléctrico de Daivões à cota de NPA=228.

Condicionantes, elementos a apresentar, medidas de minimização e planos de monitorização
No âmbito do EIA foram identificadas algumas medidas de minimização dos impactes negativos. Contudo as
medidas de minimização apresentadas não dão resposta à grande maioria dos impactes negativos expectáveis
pelo que se considera que na fase de RECAPE se deve proceder à sistematização e pormenorização das
medidas de minimização e/ou compensação, tendo sido identificadas os principais aspectos a considerar com
base na análise efectuada no EIA e pesquisa bibliográfica.
Conforme referido, os aproveitamentos hidroeléctricos vão alterar profundamente os ecossistemas lóticos
onde se inserem. A Lei da Água que transpõe a DQA considera estas transformações ao incluir na designação
de massas de água artificiais ou fortemente modificadas as novas albufeiras ou os troços fluviais
imediatamente a jusante das barragens. Nestas condições, os objectivos ambientais devem ser estabelecidos
relativamente ao potencial bom estado ecológico e potencial bom estado químico. O artº 4.7 da DQA
considera apenas admissíveis tais modificações, desde que sejam tomadas todas as medidas exequíveis para
mitigar o impacte negativo. Obviamente que o carácter de exequibilidade pressupõe que, do ponto de vista
técnico, os custos não sejam desproporcionados. Torna-se deste modo imprescindível que o RECAPE analise
os cenários da evolução do estado ecológico decorrentes da implementação do Projecto.
Assim, se as massas de água em causa forem susceptíveis de não cumprirem os objectivos de qualidade
ambiental, o RECAPE deve possibilitar reverter para o futuro Programa de Medidas dos Planos de Gestão de
Região Hidrográfica (PGRH) do Douro os mecanismos essenciais para que se atinjam os objectivos ambientais
consignados para as áreas afectadas, ficando o proponente responsável por assegurar a sua implementação,
sob orientação da ARH do Norte. Devem ainda ser tomadas todas as medidas para evitar uma maior
deterioração do estado das águas e para não comprometer o cumprimento dos objectivos da Directiva, nesta
óptica deve também constar do RECAPE a comparação da previsão da evolução do estado ecológico sem e
com os instrumentos de mitigação preconizados.
No âmbito da análise efectuada identificaram-se ainda algumas lacunas relativas a aspectos relevantes da
implementação do Projecto, nomeadamente ao nível dos compromissos já assumidos na fase de concurso
público que importa colmatar e consagrar na Declaração de Impacte Ambiental e que se identificam
seguidamente como Condicionantes ao Projecto.
No EIA foram propostas medidas de mitigação dos impactes identificados que têm uma aplicação genérica
aos recursos hídricos subterrâneos.
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De entre as medidas propostas no EIA, salientam-se aquelas que se consideram com particular importância
para os recursos hídricos subterrâneos:
A contenção / retenção de eventuais escorrência e/ou derrames;
O armazenamento em recipientes adequados e estanques de óleos, lubrificantes, tintas, colas e
resinas que deverão ser posteriormente enviados a destino final adequado;
A localização dos estaleiros e edifícios sociais de modo a não afectar captações;
A reposição dos usos actuais nas captações afectadas pela criação das albufeiras.
As medidas de compensação 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 SET: 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, pela localização de manchas de empréstimo e deposição de
escombro, etc.
As medidas de reposição dos usos actuais, ou de compensação, devem ser apresentadas no RECAPE e
implementadas antes do arranque da fase de construção.
Com vista a complementar a avaliação de impactes ambientais efectuada no EIA e possibilitar a eventual
identificação de outras medidas de minimização em fase de RECAPE é ainda proposta a entrega de elementos
previamente ao RECAPE.
Condicionantes (RH-C)
1. Garantir a alteração do projecto da Barragem do Cabouço e dos sistemas de distribuição e tratamento de
água afectados pela albufeira de Gouvães.
2. Concretizar o restabelecimento das estradas, acessos e caminhos existentes, incluindo pontes, previstos
no Projecto.
3. Garantir o regime de caudais ecológicos a aprovar em RECAPE.
4. Garantir o regime de caudais reservados das levadas afectadas pelo Projecto, a aprovar em RECAPE.
5. Concretização das medidas de minimização e de compensação e dos programas de monitorização dos
recursos hídricos destinadas a assegurar a transposição pela fauna piscícola e redução das condições de
potencial eutrofização nas albufeiras.
Elementos a entregar antes do RECAPE (RH-PR)
1. Estudo com o regime de exploração preconizado para o Sistema Electroprodutor do Tâmega e sua
articulação com o regime de exploração do Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão, localizado
imediatamente a jusante e que deverá ter igualmente em consideração a fase de enchimento.
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2. Apresentação do Modelo CE-QUAL-W2 aplicado ao sistema, 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 consagrar 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.
3. Programa de Monitorização preliminar dos Recursos Hídricos Superficiais com identificação dos locais de
amostragem.
Elementos a entregar em RECAPE
1. Apresentar uma 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.
Esta caracterização do estado dos habitats, designadamente das galerias ribeirinhas, deve ser orientada
para 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 EIA e a aplicação dos programas CONSERVAR, RESTAURAR e VALENER
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.
2. 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).
3. Apresentar uma 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.
4. Apresentar uma 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.
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5. Apresentar uma descrição pormenorizada e das 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 desejavelmente 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).
6. Avaliar a possibilidade de descarga para jusante da barragem de Gouvães, com o objectivo de
manutenção da morfologia do leito, de limpeza dos finos e de conservação da galeria ripícola, 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 m 3/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.
7. Apresentar um 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).
8. Apresentar um levantamento dos locais mais sensíveis à erosão da zona de marnel das albufeiras, 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.
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9. Apresentar o 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.
10. Apresentar um 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.
11. Apresentar um plano de intervenção para o troço do rio Avelames a montante do regolfo da abufeira 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.
12. Apresentar um plano de contenção, controlo e se possível, de erradicação de espécies aquícolas invasoras
para o sector da bacia do Tâmega afectados pelos aproveitamentos hidroeléctricos do Alto Tâmega,
Daivões e Gouvães.
13. Apresentar um 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 e exploração, ao nível dos usos da água e transporte sedimentar.
14. Apresentar um inventário das infra-estruturas hidráulicas (e,g, moinhos de água) afectados pelo Projecto,
como suporte das medidas de minimização e/ou compensação.
15. Apresentar as medidas de minimização ou compensação da potencial afectação do AH de Eiradeira.
16. Apresentar as medidas de minimização para reduzir a 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.
17. Apresentar as medidas de minimização para reduzir a afectação da Praia Fluvial da ribeira de MoimentaCavez, 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.
18. Apresentar as medidas de minimização ou compensação para as afectações ao nível das utilizações dos
recursos hídricos superficiais, nomeadamente a Estação de Tratamento de Águas Residuais de VidagoArcossó (AT4) e captações no rio Tâmega (AT2, AT7 e AT8).
19. Apresentar o plano de intervenções a jusante de Daivões e as medidas de minimização para reduzir a
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.
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20. Inventário exaustivo de caracterização dos pontos de água subterrâneas, como suporte da definição das
medidas de minimização e/ou compensação.
21. Apresentar as áreas definitivas para as escombreiras, devendo ser reduzido ao mínimo a utilização de
escombreiras, fora da área a inundar, através da máxima reutilização do escombro produzido e/ou
utilização na recuperação de áreas degradadas.
22. Apresentar um projecto para cada escombreira, que deverá identificar a quantidade e forma de deposição
do escombro produzido, bem como consagrar 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 previsto para o aproveitamento hidroeléctrico, devendo ser
identificadas as medidas de minimização a adoptar.
23. Apresentar um Plano de Desmatação das Albufeiras a desenvolver para cada componente do Projecto,
que estabeleça as acções desenvolver e as medidas de minimização associadas e as áreas a afectar e que
deve 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) As áreas a desmatar na íntegra devem corresponder às áreas delimitadas pela curva relativa à
cota do NPA.
24. Apresentar um Plano de remoção de todas as pressões existentes na área inundar pelas albufeiras, 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.
25. Apresentar um 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.
26. Apresentar um 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.
27. Apresentar uma sistematização das medidas de minimização e ou compensação ao nível dos recursos
hídricos, sendo de referir que na elaboração do Projecto de execução das diferentes componentes do
Projecto 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;
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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.
28. Apresentar uma 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.
29. Apresentar o desenvolvimento de um modelo de mobilidade de fósforo presente nos sedimentos.
O estudo de modelação deverá ser objecto de ensaios de calibração e validação com dados locais, e deve
incluir a mobilidade de fósforo nos sedimentos, pelo que deve ser convergente com o programa de
monitorização.
30. Realização de um Inventário Hidrogeológico sistemático: (i) nas áreas que vão ser inundadas pelas
albufeiras a constituir; (ii) numa envolvente das obras subterrâneas (centrais em caverna, galerias de
desvio e acesso, túneis hidráulicos e condutas enterradas) definida em função das características da obra;
(iii) nas áreas a montante das grandes escavações (manchas de empréstimo, acessos, etc.).
O inventário hidrogeológico deve ser realizado na presença 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 SET e o seu uso actual e, relativamente às quais,
se deverão adoptar medidas de compensação.
31. Realização de um Estudo Hidrogeológico que, integrando os dados do Inventário Hidrogeológico, elabore
uma mais 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.
32. Execução de um Plano de Monitorização das Captações da Água de Campilho, a apresentar pelo Director
Técnico desta concessão, tendo como objecto avaliar os efeitos do enchimento da albufeira do AH do Alto
Tâmega. Este Plano de Monitorização reproduz o mencionado no parecer da DGEG datado de 16Dez2009.
33. Apresentação das medidas de reposição dos usos actuais, ou de compensação, cuja implementação deve
ocorrer antes do início da fase de construção.
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Medidas de Minimização
1. Contenção/retenção de eventuais escorrência e/ou derrames.
2. Armazenamento em recipientes adequados e estanques de óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas que
deverão ser posteriormente enviados a destino final adequado.
3. Localização dos estaleiros e edifícios sociais de modo a não afectar captações.
4. Reposição dos usos actuais nas captações afectadas pela criação das albufeiras.
5. Promoção de um adequado Acompanhamento Hidrogeológico permanente durante a fase de realização
das obras subterrâneas. Este acompanhamento terá 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.
6. Constituição de uma Comissão de Acompanhamento de Recursos Hídricos Subterrâneos onde estejam
representados todos os proprietários de captações que venham a ser afectadas pela projecto do SET, de
modo a garantir uma justa a atempada compensação por eventuais perdas totais ou parciais nas suas
captações.
7. As medidas compensação 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 SET: 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, pela localização de manchas
de empréstimo e deposição de escombro, etc.
Programa de monitorização
Recursos Hídricos Superficiais
A monitorização da qualidade físico-química da água, e a caracterização biológica e hidromorfológia é
apresentada em separado, devendo ser efectuada uma caracterização integrada, nos termos das normas
relativas à “Monitorização da qualidade ecológica no âmbito dos projectos dos empreendimentos
hidroeléctricos – Directiva Quadro da Água/Lei da Água.”, e em observância dos “Critérios para a classificação
do estado das massas de águas superficiais - Rios e albufeiras”, definidos pelo INAG.
As campanhas de monitorização devem ser idênticas para as diferentes fases consideradas: Pré-construção,
Construção e Exploração, devendo todos os dados de monitorização físico-química e ecológica ser colocados,
semestralmente, no Sistema de Informação e Apoio à Decisão (SI.ADD) da ARH do Norte.
A realização de novas campanhas de monitorização deve ser precedida da apresentação em fase prévia à do
RECAPE da selecção dos locais de amostragem a concertar com o INAG e a ARH do Norte. Tomando como
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referência os locais de amostragem já considerados no âmbito da monitorização da caracterização dos
elementos de suporte apresentados na sequência do pedido de elementos complementares do EIA,
apresentam-se seguidamente os locais que poderão ser considerados para a definição do Programa de
Monitorização, sendo os mesmos indicativos.
Locais de amostragem das massas de água

Alto Tâmega
(rio Tâmega)

Daivões
(rio Tâmega)

Gouvães
(rio Torno ou
Louredo)

Locais de colheita
Fronteira com Espanha
Albufeira
Ribeira da Oura (montante do regolfo)
Albufeira
Albufeira
Rio Avelames (montante do regolfo)
Albufeira (montante da barragem - 200 a 500 m do eixo)
Albufeira (montante da barragem - 1200 a 1500)
Rio Ouro (montante do regolfo)
Albufeira
Albufeira
Albufeira (montante da barragem - 200 a 500 m do eixo)
Albufeira (montante da barragem - 1200 a 1500)
Rio Beça
Rio Beça
Jusante da barragem
Rio Torno (montante do regolfo)
Ribeiro do Bóco (montante do regolfo)
Albufeira
Albufeira (montante da barragem - 200 a 500 m do eixo)
Albufeira (montante da barragem - 1200 a 1500)
Rio Louredo (jusante da barragem)
Rio Louredo (jusante da barragem)
Rio Louredo (jusante confluência rio Poio)

Pré-construção
x
2
x
3
4
x

Construção
x
x
x
x
x
x

9
6 (montante)
7

x
x
x

12
13
10
23
24
22

x
x
x
x
x
x

19
18
x

x
x
x

Exploração
x
Aferição
x
Aferição
Aferição
x
x
x
x
Aferição
Aferição
x
8
x
x
x
x
x
Aferição
x
20
x
x
x

Deverá ser apresentado um Programa de Monitorização no âmbito do PNBEPH, que inclua os
resultados dos programas de monitorização, bem como a informação relativa à fase de exploração dos
aproveitamentos hidroeléctricos. Anualmente deverá ser apresentado um relatório técnico, destinado a
contribuir para a elaboração do relatório anual de avaliação e controlo do PNBEPH.

Recursos Hídricos Subterrâneos
No RECAPE deverá ser apresentado um Plano de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos
(PMRHS), com o objectivo de validar as previsões efectuadas no EIA sobre impactes nas águas subterrâneas
e verificar a eficácia da implementação das medidas recomendadas e a eventual necessidade de aplicação de
novas medidas.
O Plano de Monitorização a desenvolver deverá atender, entre outros, aos aspectos que de seguida se
referem.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

79

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

A aplicação deste plano deverá ter início um ano antes da Fase de Construção e dever-se-á manter até dois
anos durante a exploração. A decisão da sua continuação após este período deve ser tomada com base nos
resultados entretanto obtidos.
Os parâmetros a monitorizar devem ser os seguintes: caudal e/ou nível piezométrico (para o caso dos furos
verticais deve ser considerado um caudal de bombagem para condições normalizadas), pH, temperatura e
condutividade.
Antes da Fase de Construção deverão ser feitas colheitas de águas subterrâneas em pontos seleccionados,
que sejam representativos de toda a área abrangida pelo projecto, para a realização de um programa
analítico completo, que permita quantificar a qualidade das águas subterrânea antes qualquer intervenção.
Este procedimento dever-se-á repetir no final da fase de construção e no final da aplicação do PMRHS.
Os locais de amostragem deverão ser definidos de acordo com os critérios indicados na tabela seguinte:
Local
Circuito hidráulico de Gouvães
Central de Gouvães
Derivação Alvadia – Viduedo - Gouvães
Albufeira de Gouvães
Albufeira de Daivões
Albufeira do Alto Tâmega
Ribeira de Oura

Objectivo da monitorização
Impactes associados à construção
Impactes associados à construção e exploração
Impactes associados à construção
Influência da albufeira no aquífero
Influência da albufeira no aquífero
Influência da albufeira no aquífero
Influência da albufeira sobre as captações da Água Campilho

A definição, em concreto, do número de pontos a monitorizar e da sua localização dependerá da realização do
Estudo Hidrogeológico dessas áreas, compreendendo um Inventário Hidrogeológico, que identifique esses
pontos ou indique a necessidade de construção de piezómetros de monitorização.
São definidos quatro períodos para a realização das campanhas de monitorização: Abril-Maio, Junho-Julho,
Setembro-Outubro e Dezembro-Janeiro.
As técnicas e métodos de análise, os métodos de tratamento e critérios de avaliação de dados e as medidas
de gestão ambiental devem ser os habitualmente utilizados em planos de monitorização de recursos hídricos
subterrâneos.
Os relatórios de monitorização, para além dos relatórios anuais previstos na legislação, devem contemplar a
emissão de Relatórios de Campanha de acordo com a periodicidade da amostragem realizada.
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6.3. SISTEMAS ECOLÓGICOS
ANTECEDENTES
O ICNB emitiu parecer à AAE do PNBEPH, tendo manifestado reservas em relação às várias barragens da
bacia do Tâmega, pela afectação do Sitio Alvão-Marão e pela fragmentação populacional e isolamento de
núcleos, quer destas albufeiras, quer cumulativamente com outros projectos, de Lobo-ibérico e Toupeira-deágua. Considerou também que deveria ser realizada uma nova AAE face à alteração dos pressupostos do
PNBEPH ou de abandono de um dos aproveitamentos.
O ICNB considerou ainda pertinente que no procedimento de AIA fosse tido em conta o seguinte:
uma análise alargada de alternativas das bacias
avaliação de impactes cumulativos com todos os aproveitamentos hidráulicos e hidroeléctricos
a avaliação de impactes que inclua a extensão total dos cursos de água afectados
a afectação directa sobre valores naturais na bacia
a salvaguarda de zonas potenciais de passagem para o Lobo-ibérico
A Declaração Ambiental do PNBEPH foi emitida em 7/12/07 e no seguimento da mesma foram elaborados os
cadernos de encargos para a abertura dos concursos relativos às 10 barragens aprovadas, tendo as barragens
de Gouvães, e respectivas derivações, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões sido agrupados num só concurso
que foi ganho pela Iberdrola Generacion.
Durante a elaboração do EIA, o ICNB foi contactado pelo INAG, entidade que preside à Estrutura de
Coordenação de Acompanhamento (ECA) do PNBEPH, para analisar as implicações da detecção de uma
população de Margaritifera margaritifera no rio Beça, que seria afectada pela barragem de Padroselos.
Da análise efectuada verificou-se a existência de um impacte muito significativo e com implicações ao nível da
União Europeia, pelo que o ICNB informou antecipadamente que não aprovaria o Aproveitamento
Hidroeléctrico (AH) de Padroselos no âmbito do procedimento de AIA.
Também durante o processo de elaboração do EIA, verificou-se que não era possível incluir no mesmo a
avaliação de impacte das linhas de muito alta tensão (LMAT) que efectuariam a ligação dos vários AH com a
Rede Nacional de Transporte de Energia (RNT), porque o ponto de conexão ainda não estava definido pela
REN – Redes Energéticas Nacionais, empresa responsável pela RNT. Assim, o ICNB emitiu um parecer
favorável à não inclusão das linhas de conexão à RNT neste procedimento de AIA, admitindo que as mesmas
fossem apresentadas posteriormente num processo de AIA autónomo, devendo o traçado das mesmas
cumprir uma série de condicionantes e medidas.
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ENQUADRAMENTO DO PROJECTO NA BACIA DO TÂMEGA/DOURO
O rio Tâmega nasce em Espanha e desagua na margem direita do rio Douro, percorrendo uma extensão de
165 km dos quais 140 se localizam em Portugal. A sua foz localiza-se a 34 km da foz do rio Douro, ou seja do
mar, estando esta conexão interrompida pelo AH de Crestuma-Lever, instalado desde 1985. A cerca de 10 km
a montante da foz do rio Tâmega, no rio Douro, existe o AH de Carrapatelo implantado desde 1972. Já no
próprio rio Tâmega, a 3,5 km a montante da sua foz, existe o AH do Torrão, implementado desde 1988, com
70 m de altura e uma albufeira com 650 ha e 29 km de extensão, sendo esta a única barragem de grande
dimensão existente na bacia do Tâmega. O AH de Fridão, localizado a cerca de 7,5 km da cauda da albufeira
do Torrão, será a 2ª grande barragem a implementar nesta bacia, tendo a DIA sido emitida com decisão
favorável condicionada. Este AH inclui também uma barragem de jusante, com cerca de 30 m de altura,
situada a cerca de 4 km a jusante do escalão principal.
Além destes AH, existem já no rio Tâmega dois aproveitamentos hídricos de menor dimensão instalados no
sector montante do rio: Peneda e Veiga de Chaves. Também nas bacias afluentes existem já diversos
aproveitamentos hídricos, nomeadamente Lomba (rio Ovelha), Olo (rio Olo), Alvadia e Falperra (rio Louredo),
Bragado (rio Avelames), Mairós e Arcossó (ribeira de Arcossó), Pego Negro (ribeira de Stª Natália), Casal e
Cefra (rio de Ouro), Bragadas, Canedo e Covas do Barroso (rio Beça), Curralha (ribeira de Salgueiros), Rego
do Milho (ribeira de Lamares).
Estão já aprovados, mas ainda não construídos, os aproveitamentos de Candemil (rio Ovelha), Eiradeira (rio
Louredo e ribeira de Viduedo) e Cabouço (rio Louredo). Desconhece-se a situação da bacia do rio Tâmega em
território espanhol.
Assim, os AH de Daivões e Alto Tâmega irão implantar-se entre a albufeira do AH Fridão e o aproveitamento
da Peneda. O AH de Padroselos será implantado entre o aproveitamento de Bragadas e os aproveitamentos
de Canedo e Covas do Barrosso. O AH de Gouvães será implantado entre o aproveitamento da Eiradeira e do
Cabouço, se estes vierem a ser construídos. O açude de Alvadia será implantado a montante da mini-hídrica
de Alvadia e o açude de Viduedo será implantado a montante do açude de Viduedo, que integra o
aproveitamento da Eiradeira, se este vier a ser construído. Esta situação potencia e amplifica os impactes
cumulativos.

Situação de referência
Áreas Classificadas e outras áreas com interesse para a conservação
Este projecto afecta directamente o Sitio de Importância Comunitária (SIC) Alvão-Marão, classificado pela
Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de Agosto, através da obras relacionadas com o AH de
Gouvães, Derivações de Alvadia e Viduedo, e por uma pedreira relacionada com o AH Alto Tâmega. Assim,
estão incluídos no SIC Alvão-Marão as seguintes estruturas e projectos complementares:
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AH Gouvães
barragem, respectivos órgãos anexos e
albufeira
tomada de água, poço das comportas e
chaminé de equilíbrio do circuito hidráulico
Gouvães-Daivões
parte do circuito hidráulico Gouvães-Daivões
(subterrâneo)
todos os estaleiros do grupo 3, 23 e 24, duas
manchas de estaleiro do grupo 26 e estaleiro
social do grupo 37
pedreira 36 (submersa pela albufeira)
escombreiras 1, 2, 3, 23, 24, 25 e 38. As
escombreiras 1 e 2 ficarão submersas pela
albufeira
acessos novos a construir: C-9, C-11 e C-12
acessos a beneficiar: B-7, B-14, B-15, e B-17
Restabelecimentos da EM 557, dos CM 1153 e
CM 1132, de linhas eléctricas de 60 kV e de 30
kV e três captações de água.

Derivações Alvadia e Viduedo
açudes de Alvadia e Viduedo e respectivos
órgãos anexos e albufeiras
tomadas de água e canais de adução
circuitos hidráulicos Alvadia-Viduedo e
Viduedo-Gouvães (subterrâneos)
restituição dos circuitos hidráulicos na
albufeira de Viduedo e de Gouvães
estaleiros 28 e 29
escombreiras 28 e 29
acessos novos a construir: C-13
acessos a beneficiar: B-16
AH Alto Tâmega
pedreira n.º 40d

O SIC Alvão-Marão é caracterizado pela grande diversidade de habitats naturais, onde predominam os
carvalhais e as charnecas secas. Destaque ainda para as turfeiras, raras a nível nacional, e também as
charnecas húmidas. Ao nível da flora, é o local de ocorrência de algumas espécies botânicas raras e
ameaçadas tais como a Marsilea quadrifolia e Veronica micrantha. Ao nível da fauna, é um dos locais com
maior densidade de alcateias de Lobo em Portugal, e é também importante para a Toupeira-de-água, Lontra,
para várias espécies de morcegos ameaçados, Lagarto-de-água, Salamandra-lusitânica e Panjorca (R. arcasii).
Destaque ainda para a presença da borboleta E. aurinia, do coelóptero Lucanus cervus e da libélula Oxygastra

curtisii, sendo este um dos poucos locais conhecidos de ocorrência da espécie.
Apesar do SIC Alvão-Marão ser a única Área Classificada abrangida pelo projecto, existem outras áreas com
interesse para a conservação da natureza que são abrangidas pelo projecto. Assim, o Sitio Importante para a
Toupeira-de-água do rio Tâmega é afectado pelos AH de Padroselos, Daivões e Alto Tâmega e o Sitio
Importante para a Lontra é afectado pelo AH de Gouvães e Derivações de Alvadia e Viduedo. A Zona
Importante para as Aves (IBA - Important Bird Area) do Alvão-Marão, que corresponde à área do SIC AlvãoMarão, também é afectada pelo AH Gouvães e Derivações. Uma das áreas prioritárias de conservação do
Lagarto-de-água em Portugal (serras do Barroso e Alvão) é abrangida pelos AH de Padroselos, Daivões e
Gouvães.
No âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do Douro, de acordo com o nº 2 da alínea n) da Parte VI do
Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de Dezembro, todo o projecto se desenvolve numa área que se
pretende preservar, que envolve o rio Tâmega e principais afluentes, desde Mondim de Basto até à foz com a
ribeira de Vidago.
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Ecossistemas aquáticos
De acordo com o EIA, a caracterização dos sistemas aquáticos envolveu a caracterização dos seguintes
elementos: macrófitos, fitobentos (diatomáceas), macroinvertebrados bentónicos, ictiofauna e plâncton.
A caracterização foi enquadrada na Directiva-Quadro da Água (DQA) – Directiva 2000/60/CE.
Macrófitos
Relativamente aos macrófitos, a campanha de amostragem realizou-se em meados de Dezembro de 2008,
pelo que os resultados deverão subestimar as espécies anuais de Primavera. Foram realizados inventários em
16 locais (7 no rio Tâmega, 1 no rio Terva, 1 no ribeiro do Ouro, 3 no rio Beça, 1 no rio Gondiães, 4 no rio
Louredo e 1 na ribeira do Boco) onde foram identificadas e caracterizadas as formações florísticas e
determinado o seu estado de conservação através de índices. Verificou-se que na bacia do Beça (Beça e
Gondiães), a vegetação ribeirinha se apresenta sob a forma de amial, de forma contínua e bem estruturada e
que os cursos de água têm uma reduzida perturbação orgânica.
Na bacia do Louredo distinguiram-se dois tipos de vegetação: os bidoais, localizados a maior altitude, e os
amiais a cotas inferiores. Ambas as formações estão em bom estado de conservação. Verifica-se alguma
perturbação humana derivada das actividades agrícolas e pecuárias.
No rio Tâmega, existe amial que, com excepção do troço médio onde se encontra em excelente estado, está
um pouco debilitado devido à agricultura e pastoreio. O rio Terva apresenta amial em bom estado de
conservação mas existe alguma poluição orgânica demonstrada pela presença de espécies nitrófilas. O ribeiro
do Ouro está em excelente estado.
Foram identificadas 149 espécies de macrófitos, dos quais 8% (12) são endemismos europeus, ibéricos ou
lusitanos, e 6% (9) correspondem a exóticas. Na tabela 9 são referidos os endemismos encontrados.
No quadro seguinte refere-se a localização dos endemismos detectados no âmbito da prospecção de
macrófitos, face às albufeiras (M – montante da zona da albufeira; A – zona da albufeira; J – jusante da zona
da albufeira).
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Gouvães
M A J
Endemismo lusitano
Luzula sylvatica ssp henriquesii
Endemismo Ibérico
Carex elata ssp reuteriana

X

Padroselos
M
A
J

Alto Tâmega
M
A
J

Daivões
M A J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X1
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

Endemismo europeu

Teucrium scorodonia
Galium broteroanum
Cytisus striatus
Omphalodes nítida
Callitriche brutia
Linaria triornithopora
Pyrus cordata
Calamintha baetica
Hypericum elodes
Sphagnum auriculatum
1

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X

– NPA 322

Fitobentos
Através das diatomáceas, determinou-se a qualidade da água através de dois índices. Verificou-se que os
valores dos índices variaram de uma qualidade da água razoável a excelente. Os troços superiores do rio
Tâmega e o rio Terva são os que apresentam menor qualidade. Seria aconselhável amostrar no Verão já que
esta recolha foi realizada apenas em meados de Dezembro.
Macroinvertebrados
As amostragens foram realizadas no início de Novembro de 2008, o que é insuficiente para caracterizar estas
comunidades. O rio Torno/Louredo revelou uma elevada variedade de taxa e apresenta uma qualidade
biológica da água entre muito boa a aceitável. No rio Beça, a diversidade encontrada também foi elevada,
com excepção de um local (troço a jusante do AH de Bragadas), onde foi bastante baixa, o que se poderá
dever às características do substrato. No rio Tâmega, o local mais a jusante foi o que apresentou melhor
estado de conservação, estando os restantes numa situação intermédia. O local de amostragem do Terva,
apresentava mau cheiro, espuma e grande densidade de macrófitos. Na zona de Daivões, a situação variou
de aceitável a bom, o que se poderá dever às características do habitat. Os locais com as comunidades de
macroinvertebrados mais ricas foram detectados nos rios Beça e Louredo.
Bivalves de água doce
A inventariação dos bivalves foi realizada em Março e Maio de 2009, tendo sido complementada com
amostragens dirigidas a mexilhões de rio realizadas em Fevereiro de 2010 e com dados bibliográficos. Foram
identificadas oito espécies de bivalves de água doce, pertencentes a 4 famílias diferentes, tendo sido
detectadas 7 espécies no rio Beça, 3 no rio Tâmega e 2 no rio Louredo. Considera-se que a caracterização
das populações de mexilhões de rio estará bastante completa, o que não acontece com a caracterização das
populações das espécies da família Sphaeridae. Estas, apenas foram detectadas no rio Beça e no rio Louredo.
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Relativamente aos mexilhões de rio, foi detectada uma população viável da espécie Margaritifera

margaritifera1 no rio Beça, constituída por indivíduos das várias classes de comprimento, o que indicia a
existência de recrutamento. Esta espécie está incluída nos anexos II e V 2 da Directiva Habitats e é
considerada Em perigo a nível mundial no Livro Vermelho dos Invertebrados da IUCN. Neste rio, existe ainda
registo da presença de Unio delphinus e Anodonta anatina.
No rio Tâmega, detectou-se a presença de A. anatina e U. delphinus (endemismo ibérico) com populações
viáveis e com densidades importantes, que ocuparão toda a extensão do rio, em núcleos agregados, desde a
fronteira até pelo menos Mondim de Basto. A população de A. anatina foi inclusive considerada uma das mais
importantes do país. Já no caso de U. delphinus, parecer existir um decréscimo acentuado dos níveis
populacionais, face à situação encontrada para a realização do Atlas dos Bivalves de Água doce em 2006, pelo
que a sua situação actual deverá ser aferida e identificada a causa do declínio. No rio Terva, afluente do
Tâmega, foi também detectada uma população de M. margaritifera. Na foz do rio Vidago foi também
identificada a presença de A. anatina e U. delphinus que estará em continuidade com as populações do rio
Tâmega. Não foram detectados mexilhões de rio noutros afluentes, incluindo o rio Louredo/Torno. De referir
que, sendo os mexilhões-de-rio estritamente dependentes do meio aquático, são das espécies mais afectadas
pela construção das barragens e têm registado um declínio acentuado.
Foi ainda detectada a presença da espécie exótica Corbicula fluminea em vários locais do rio Tâmega, com
densidades elevadas. Esta espécie, compete com as espécies nativas por espaço e nutrientes, tendo uma
grande capacidade para formar populações muito densas. Além disso, não depende dos peixes para
completar o seu ciclo de vida, como acontece com os mexilhões-de-rio mencionados anteriormente
(U. delphinus, A. anatina e M. margaritifera), garantindo-lhe uma maior capacidade de colonização de novos
habitats.
Ictiofauna
Foram realizadas amostragens, durante Novembro de 2008, em 16 locais com recurso a pesca eléctrica e
integrada toda a informação sobre ictiofauna disponível para a bacia do Tâmega. Foi ainda avaliado o estado
ecológico do rio com base nas comunidades piscícolas. Foram detectadas 10 espécies, sendo 4 exóticas.
A amostragem realizada é insuficiente dado que foi realizada numa época com condições de caudal adversas
pelo que houve algumas amostragens incompletas.
O rio Beça é dominado por Truta (Salmo trutta) e Boga (Pseudochondrostma duriense) e em menor grau por
Escalo (Squalius carolitertii). Existe ainda Enguia (Anguilla anguilla), sem que se perceba a sua origem, tendo
em conta o isolamento da bacia do Tâmega, e Barbo ( Luciobarbus bocagei). O rio Beça apresenta um bom
1

Espécie incluída nos anexos II e V da Directiva Habitats, anexo III da Convenção de Berna, espécie protegida pelo Decreto-Lei n.º
140/99 de 24 de Abril (alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de Fevereiro), considerada Em Perigo a nível mundial pelo Livro
Vermelho da IUCN de 2006.
2
Anexo II – Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas especiais de
conservação.
Anexo V - Espécies animais e vegetais de interesse comunitário cuja captura ou colheita na natureza e exploração podem ser objecto de
medidas de gestão.
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estado ecológico com excepção da zona a jusante da mini-hídrica de Bragadas. Neste troço não foi detectada
Truta.
No rio Louredo distinguem-se dois tipos de comunidades: a comunidade das zonas situadas em altitude é
dominada por Escalo estando as populações de Truta muito depauperadas; a comunidade das zonas
intermédias, de menor altitude, é dominada por Boga e apresenta populações de Truta mais abundantes. Não
foi confirmada a presença de Verdemã-do-norte (Cobitis calderoni) que tinha sido capturado noutros estudos
no rio Louredo e na ribeira do Cabouço. De acordo com Madeira (2002), esta espécie não existirá na bacia do
Tâmega e a sua presença resultará de exemplares translocados e mal identificados de C. paludica. O rio
Louredo apresentou um bom estado ecológico embora se tenham verificado, em duas amostragens da zona
de montante, sinais de degradação do ecossistema.
As comunidades do rio Tâmega são dominadas por um ou mais ciprinideos nativos, nomeadamente Boga,
Barbo e Bordalo (Squalius alburnoides). Nalguns casos foi também detectada a presença de Truta, Enguia,
Escalo e também várias espécies exóticas: Góbio (Gobio lanzanoi), Gambusia (Gambusia holbrooki), Perca-sol
(Lepomis gibbosus) e Achigã (Micropterus salmoides). Estas espécies exóticas competem com as espécies
nativas por habitat e alimento, provocando o desaparecimento das últimas, situação que é agravada pelo
facto do Achigã e dos exemplares maiores de Perca-sol, se alimentarem de peixes. A Gambúsia e a Perca-sol
são espécies consideradas invasoras pelo Decreto-Lei n.º 565/99, de 21/12/99.
Além das espécies capturadas, salienta-se ainda a presença possível de Carpa (Cyprinus carpio) e Pimpão
(Carassius auratus), espécies exóticas capturadas na pista de pesca de Cavez, e a possível presença da
espécie autóctone Ruivaco (Achondrostoma oligolepsis). De referir a captura de 7 exemplares de enguia, com
tamanho superior a 250 mm, cuja origem é desconhecida, face à barreira criada pela barragem do Torrão,
pelo que poderão ter sido transportadas por mão humana.
No rio Terva foram capturadas as várias espécies autóctones excepto Truta e Enguia. Na ribeira do Ouro,
apenas foi capturada Boga. O estado ecológico dos vários locais do Tâmega é razoável, com claros sinais de
degradação do sistema. O rio Terva apresenta um estado bom, embora a comunidade piscícola pareça diferir
da prevista. Na ribeira do Ouro não é possível obter uma avaliação do estado ecológico devido ao baixo
número de capturas.
O valor patrimonial das comunidades piscícolas da bacia do Tâmega é moderado no contexto das bacias
ibéricas ao apresentar associações piscícolas dominadas por espécies nativas não ameaçadas e com
consideráveis áreas de distribuição. Com excepção da Truta e da Enguia, todos as espécies de peixes
autóctones são endemismos ibéricos, estando o Bordalo classificado como Vulnerável, e o Verdemã-do-norte,
como Em perigo, no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (LVVP).
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Ecossistemas terrestres
Flora, vegetação e habitats
Os trabalhos de campo decorreram em Outubro de 2008, Janeiro e Maio de 2009 e decorreram na área de
implantação dos aproveitamentos e numa faixa de 100 m envolvente a esta. A cartografia de habitats foi
realizada à escala 1:10.000.
A área de estudo estende-se por duas regiões biogeográficas (Mediterrânea e Eurosiberiana), sendo por isso
muito variada. No âmbito da flora foram identificadas 277 espécies, das quais 93% não tem qualquer
estatuto, 6% são espécies RELAPE e 1% são exóticas. Das RELAPE, 29% têm protecção legal, 24% são
endemismos europeus, 41% endemismos ibéricos e 12 % endemismos portugueses. Foi observado um
número elevado de taxa na classe ripícola (170, sendo 4 com estatuto de ameaça) mas estes também foram
alvo de levantamentos mais direccionados e aprofundados. A seguir charnecas e matos (58 espécies, 6 com
estatuto de ameaça ou protegidas), rupícolas (13 espécies, 4 com estatuto) e florestas naturais (12 espécies,
3 com estatuto) e ainda 47 espécies (0 com estatuto) noutros habitats. Na área de estudo foram identificadas
várias espécies exóticas, sendo a mais abundante a Acácia. Das espécies RELAPE com protecção legal,
destacam-se a Azinheira e o Sobreiro com legislação própria, e o Ruscus aculeatus que está incluído no anexo
V e o Narcissus triandrus pallidulus que está no anexo IV da Directiva Habitats. O Ruscus e o Narcissus foram
detectados nos 4 AH enquanto que o sobreiro apenas não foi detectado em Gouvães e a Azinheira apenas foi
detectada no Alto Tâmega. Não foi detectada a espécie Veronica micrantha, apesar de estar referida a sua
presença na área envolvente do AH de Gouvães.
De acordo com o Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats 2001-2006, está identificada
para a zona de Gouvães a presença da espécie Arnica montana, incluída no anexo V da Directiva Habitats.
No quadro seguinte referem-se as espécies da flora RELAPE sem estatuto de protecção legal, detectadas no
âmbito da caracterização da flora e vegetação.
Gouvães

Padroselos

Alto Tâmega

Daivões

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X

Endemismo lusitano

Luzula sylvatica ssp henriquesii
Sedum pruinatum
Endemismo Ibérico

Carex elata ssp reuteriana
Sedum arenarium
Cytisus multiflorus
Salix salviifolia salviifolia
Digitalis thapsi
Silene psammitis psammitis
Agrotis hesperica
Endemismo europeu

Halimiun lasianthum alyssoides
Galium broteroanum
Anarrhinum bellidifolium
Linaria triornithopora

X
X
X

X
X
X
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Os Habitats detectados na área de estudo (a negrito, habitats prioritários) são os que se referem de seguida.
Rios
3260 – Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação de Ranunculion fluitantis e da Callitrichio-

Batrachion
3280 – Cursos de água mediterrânicos permanentes de Paspalo-Agrostidion com cortinas arbóreas ribeirinhas
de Salix e Populus alba
91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia
91E0 – Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incane,
Salicion albae)
92A0 – Florestas galeria de Salix alba e Populus alba
Prados
6420 – Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da Molinio-Holoschoenion
6430 – Comunidades de ervas altas higrofilas das orlas basais e dos pisos montano a alpino
6510 – Prados de feno pobres de baixa altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
7340 – Turfeiras de transição e turfeiras ondulantes
Arbustivas
4030 – Charnecas secas europeias
4020 – Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix
5330 – Matos termomediterrânicos pré-desérticos
Afloramentos Rochosos
8230 – Rochas siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dilleni
Florestas naturais
9230 – Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus canariensis
9240 - Carvalhais galaico-portugueses de Quercus faginea e Quercus canariensis
9260 – Florestas de Castanea sativa
9330 – Florestas de Quercus suber
9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia
Outros habitats
Lagos – massas de água confinadas e de reduzida dimensão
Eucaliptal - plantação silvícolas de Eucaliptus spp
Pinhal – plantação silvícolas de Pinus spp
Outras formações florestais – Choupal, Cupressal, Acacial, Bidoal, ….
Áreas agrícolas e áreas agrícolas com sebes de Carvalhos
Áreas artificializadas
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Herpetofauna
Os anfíbios e répteis foram prospectados numa área de 3 km em redor dos aproveitamentos hidroeléctricos,
durante o mês de Maio de 2009, complementado com dados bibliográficos. Considera-se como provável a
presença de 12 espécies de anfíbios, apesar de só ter sido possível confirmar 3, sendo de destacar a
Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica), a Rã-ibérica (Rana ibérica) e o Tritão-marmoreado (Triturus

marmoratus), por estarem incluídos no anexo IV da Directiva Habitats, e a C. lusitanica ter estatuto de
Vulnerável.
Em relação aos répteis, considera-se provável a presença de 17 espécies, apesar de apenas terem sido
confirmadas 2, das quais se destacam a Víbora-de Seonei (Vipera seonei) e a Víbora-cornuda (Vipera latastei)
com estatuto de conservação Em perigo e Vulnerável, o Cágado-de-carapaça-estriada (Emys orbicularis),
classificado como Em perigo, a Cobra-lisa-europeia (Coronella austríaca), classificada como Vulnerável, e
ainda a Lagartixa-de-dentes-dentados (Acanthodactylus erythrurus) e a Cobra-de-pernas-pentadáctila
(Chalcides bedriagai) com estatuto Quase ameaçado.
A zona compreendida entre as Serras do Barroso e Alvão, incluindo estas, é considerada uma área prioritária
para a conservação do Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi), abrangendo os AH de Padroselos, Daivões e
Gouvães e também as Derivações.
Avifauna
Para a inventariação das comunidades de aves da zona reuniu-se a informação constante do Atlas das Aves
Nidificantes e na lista da IBA do Alvão-Marão. Foi ainda realizado trabalho de campo, recorrendo a uma
metodologia própria para aves planadoras (dez pontos) e outra para não planadoras (20 pontos). Apenas foi
possível realizar uma campanha em Maio de 2009 pelo que se considera a amostragem insuficiente,
nomeadamente por não incluir o período de Inverno.
Em relação às aves planadoras, apenas foi possível detectar 3 espécies, das quais a Águia-cobreira (Circaetus

galicus) apresenta um estatuto de Quase ameaçada e o Tartaranhão-caçador (Circus pygargus) de Em perigo.
De acordo com o Atlas das Aves Nidificantes, são ainda de destacar a presença de do Açor ( Accipiter gentilis),
com estatuto de Vulnerável, da Águia-real com estatuto Em perigo e do Falcão peregrino com estatuto
Vulnerável. Relativamente a outras espécies, foi confirmada a presença de Maçarico-das-rochas, com estatuto
de Vulnerável, e destaca-se ainda a presença do Noitibó-europeu, com estatuto Vulnerável, do Melro-dasrochas, com estatuto Em Perigo, da Gralha-de-bico-vermelho, Em perigo e do Cruza-bico, Vulnerável.
Em relação às aves não planadoras, verificou-se que Daivões e Gouvães são as zonas que apresentam maior
número de indivíduos contabilizados, assim como de espécies. Potencialmente, considera-se provável a
ocorrência de 94 espécies, 20 % das quais com estatuto desfavorável.
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Toupeira-de-água
Foram realizadas prospecções de dejectos nas áreas inundáveis dos aproveitamentos, durante Abril de 2009.
A espécie foi detectada em 10 dos 41 percursos realizados, sendo confirmada nos 4 aproveitamentos. Grande
parte da extensão do rio Tâmega e dos afluentes neste sector da bacia do Tâmega está integrado no Sitio
importante para a conservação da Toupeira de água, abrangendo os AH de Daivões, Alto Tâmega e
Padroselos, estando o AH de Gouvães imediatamente a montante do Sitio.
Lontra
Foram realizadas prospecções de dejectos nas áreas inundáveis dos aproveitamentos, durante Abril de 2009.
A espécie foi detectada em 29 dos 41 percursos realizados, tendo sido confirmada nos 4 aproveitamentos. Foi
ainda confirmada a reprodução num local da albufeira de Daivões. O Sitio Alvão-Marão, onde está localizado o
AH de Gouvães, é considerado um sítio importante para a conservação da lontra.
Lobo
Para a caracterização da situação desta espécie, não foi realizado trabalho de campo próprio dado estarem a
decorrer vários programas de monitorização decorrentes de outros projectos. Assim, foi compilada toda a
informação disponível e consultados especialistas a desenvolver trabalho na área. Tendo em conta a
dimensão das alcateias, foi utilizada como área de estudo a área abrangida pelos concelhos onde se incluem
os territórios mais próximos do rio Tâmega: Montalegre, Boticas, Chaves, Valpaços, Vila Pouca de Aguiar,
Ribeira de Pena, Mondim de Basto e Vila Real. Nesta área, foram identificadas no atlas de 2003, 20 alcateias,
das quais 17 confirmadas e 3 prováveis, correspondentes a dois núcleos populacionais: Peneda-Gerês e
Alvão-Padrela. O rio Tâmega servirá de fronteira entre estes dois grupos mas também de corredor de ligação
e de dispersão. Não há nenhuma alcateia directamente abrangida pelos aproveitamentos, sendo a mais
próxima a do Minhéu, cujo centro de actividade se localiza entre Gouvães e Alto Tâmega.
De acordo com informações mais recente, 4 alcateias terão recentemente desaparecido e para 2 não foi
possível confirmar a sua presença com segurança. Com excepção de uma, todas as outras 5 alcateias se
localizam ou localizavam no núcleo Alvão-Padrela (Minhéu, Falperra e Lebução desaparecidas; Alvão e
Nogueira da Montanha incertas). Esta situação dever-se-á, provavelmente, à implementação de um grande
número de estruturas rodoviárias e de produção de energia na zona.
Foi realizado um trabalho de identificação de corredores potenciais de dispersão que permitem estabelecer o
contacto entre as populações de lobo das duas margens do Tâmega, pertencentes ao núcleo Peneda-Gerês
(margem direita) e Alvão-Padrela (margem esquerda). Foram determinadas as rotas de menor custo entre as
áreas de criação de ambas as margens, através da integração de várias variáveis num SIG. Foram
identificadas 4 rotas possíveis: 1 – a oeste de Ribeira de Pena, a cerca de 2 km a montante da barragem de
Daivões; 2 – a nordeste de Ribeira de Pena, junto ao ribeiro do Ouro, a 4-5 km a jusante da barragem do Alto
Tâmega; 3 – a sul de Fiães do Tâmega, a cerca de 7 km a montante da barragem do Alto Tâmega;
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4 – a nordeste de Fiães do Tâmega, a cerca de 10 km da barragem do Alto Tâmega. É ainda referido que
poderão existir outros corredores no rio Tâmega, nomeadamente a montante destes, na zona da futura cauda
da albufeira do Alto Tâmega.
Quirópteros
Foi realizada uma prospecção de abrigos numa área de 3 km, em Outubro de 2008, Janeiro e Maio de 2009.
Também foram realizados 32 pontos de escuta em vários habitats existentes nos aproveitamentos, realizados
em Outubro e Maio. Foram identificados 13 abrigos com presença confirmada de 4 espécies e ainda
15 abrigos potenciais. O maior número de indivíduos registou-se numa mina, com 38 indivíduos pertencentes
a 2 espécies. Foram identificadas 20 espécies como potenciais, das quais duas estão classificadas como
Criticamente em Perigo, 5 como Vulnerável e 8 como possuindo Informação Insuficiente. Apenas foram
confirmadas oito espécies, destacando-se o Miniopterus scheribersii, por estar classificado Em Perigo e

Rhinolophus ferrumequinum e R. hipposideros com estatuto de Vulnerável. Todas as espécies de morcegos
estão incluídas no anexo IV da Directiva Habitats.
Relativamente aos habitats preferidos, e embora a amostragem tenha sido reduzida, verificou-se uma
preferência por áreas urbanas e galerias ripícolas e uma quase ausência em zonas de pinhal.
Outros mamíferos
O trabalho de campo foi realizado entre 14 e 17 de Dezembro de 2009 e apenas foi possível realizar
7 percursos de cerca de 1 km para prospecção de indícios de presença, e dois percursos nocturnos. Foram
ainda recolhidas regurgitações de rapinas nocturnas e alguns dejectos para identificação de presas. Das 27
espécies potencialmente presentes na área de estudo, foram confirmadas 12, pertencentes a todos os grupos
de mamíferos terrestres não-voadores. Destaca-se a presença de corço e javali, habituais presas de lobo.
Foi realizado uma simulação para identificação de corredores de dispersão e de contacto entre ambas as
margens do rio Tâmega, para corço e pequenos/médios carnívoros, tal como foi feito para o lobo. Foram
igualmente identificados 4 corredores de cruzamento do rio Tâmega: 1 – a 1 km a jusante da barragem de
Daivões; 2 – idêntico ao n.º 1 identificado para o lobo; 3 – a cerca de 1,5 km a montante da barragem do
Alto Tâmega, acompanhando o rio Avelames; 4 – entre Capeludos e Arcossó, a cerca de 15 km da barragem
do Alto Tâmega, junto à foz da ribeira de Oura. De referir que os corredores 2 e 3 cruzam também o rio Beça,
na zona da futura albufeira de Padroselos.
Insectos
Para este grupo apenas se realizou um levantamento da informação disponível, não tendo sido realizado
trabalho de campo.
Na área do Sitio Alvão-Marão, são dadas como existentes 5 espécies de insectos com estatuto de protecção
(Euphydrias aurinia, Lucanus cervus, Coenagrion mercuriale, Cerambyx cerdo, e Oxygastra curtisii) por
estarem incluídas no anexo II da Directiva Habitats e as duas últimas também no anexo IV.
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A espécie E. aurinia, classificada como Vulnerável pelo Livro Vermelho da IUCN, está referida para a zona do
AH Gouvães. O Sitio Alvão-Marão será uma das poucas áreas de ocorrência de O. curtissi mas em 2004 e
2005 não foi detectada na zona e nas amostragens realizadas a nível nacional, pelo INAG, nesse período,
apenas foi detectada no Algarve.
A espécie Maculinea alcon, espécie considerada Vulnerável pelo Livro Vermelho das Borboletas da Europa,
apresenta na zona de Gouvães, uma das duas melhores populações desta espécie a nível nacional, cuja
distribuição conhecida se cinge praticamente ao Sitio Alvão-Marão. São ainda dadas como prováveis as
espécie Thymelicus acteon e Tomares ballus espécies com estatuto de Vulnerável no Livro Vermelho Europeu
das Borboletas.
De acordo com o Relatório Nacional de Implementação da Directiva Habitats 2001-2006, está identificada a
presença de E. aurinia em todas as quadrículas 10 x 10 km que abrangem todas as barragens, O. curtissi na
albufeira do Alto Tâmega e Macromia splendens, espécie do anexo II e IV da Directiva Habitats, em
Padroselos, Daivões e Alto Tâmega.

Avaliação de impacte
Apesar de diferentes, todos os AH aqui considerados têm estruturas idênticas que provocam impactes
idênticos, tanto na fase de construção como na fase de exploração. De forma a identificar os impactes mais
significativos de cada uma das estruturas nas fases de construção, enchimento e exploração, descreve-se de
seguida um resumo dos principais impactes esperados. Posteriormente, será feita a avaliação de impacte por
AH, mencionando apenas as situações particulares de cada um.
Destruição de habitats
Para a construção das várias estruturas relacionadas com os AH e enchimento das albufeiras, será necessário
proceder às desmatação e destruição de vegetação com implicações directas sobre os habitats, flora e fauna.
No caso de estruturas permanentes, como sejam as barragens, órgão anexos, albufeiras, estruturas
exteriores dos circuitos hidráulicos e acessos permanentes, a destruição de flora e habitats será total,
irreversível e não minimizável. No caso da fauna, a destruição será igualmente total e irreversível; poderá
existir alguma minimização se for escolhida a época do ano que não coincida com o período reprodutor.
No caso das estruturas temporárias ou passíveis de recuperação, como sejam os estaleiros, pedreiras,
escombreiras e acessos temporários, a destruição será igualmente total ou quase total (poderão
eventualmente manter-se algumas árvores) e apenas minimizável conforme referido anteriormente. No
entanto, poderá ser esperado, a médio prazo, uma recuperação da vegetação e respectivas comunidades
faunísticas e florísticas, cujo nível dependerá das características dos solos após final da obra e aplicação de
medidas de recuperação dos mesmos.
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Os métodos de construção também terão implicações na destruição directa de vegetação ou de fauna, dado
que os métodos menos selectivos, por exemplo explosivos, tenderão a destruir mais área do que a
necessária.
As oscilações dos níveis das albufeiras não permitem a instalação de vegetação ripícola nas margens, criando
uma zona sem vegetação, pelo que se manterá o impacte criado pela destruição da mesma.
Também a construção da subestação e do parque de geração de Daivões provocará destruição permanente
da vegetação. A colocação dos suportes das linhas irá igualmente induzir alguma destruição e o próprio canal
das linhas terá de ser desmatado regularmente, de acordo com Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro,
pelo que não será possível manter habitats arbóreos ou arbustivos sob as linhas.
O desenvolvimento de actividades turísticas e de lazer junto às albufeiras incrementarão a área de destruição
da vegetação natural e a afectação de populações da fauna.
Perturbação
Durante a fase de obra, ocorrerá o transporte de poeiras e lixos ou escorrências de águas contaminadas e
com materiais em suspensão, que terão efeitos para além da área da obra, provocando a debilitação ou
morte dos exemplares de flora ou de fauna sésseis, ou o afastamento da fauna móvel, com especial
incidência nas comunidades aquáticas. Também a perturbação sonora e visual provocará o afastamento da
fauna, com especial incidência na fauna terrestre. Estas situações poderão ser minimizadas em fase de obra
com a instalação de estruturas de contenção, barreiras sonoras e adequação de horários e períodos de obra.
Poderá esperar-se alguma recuperação das comunidades florísticas em áreas não impermeabilizadas. No caso
da fauna, o retorno desta dependerá da frequência de produção de ruídos e de deslocação de pessoal e
máquinas em fase de exploração. Quanto maior se mantiver a perturbação menor será a recuperação das
comunidades faunísticas, podendo apenas se manterem as espécies mais habituadas à actividade humana.
As actividades turísticas e de lazer que se vierem a desenvolver nas albufeiras serão outro elemento
perturbador que manterão as populações de animais selvagens afastadas destas zonas.
Efeito barreira/fragmentação
Todas as estruturas permanentes e temporárias provocarão fragmentação dos habitats e das comunidades
existentes e também efeito barreira ao seu atravessamento, pelos exemplares da fauna e à dispersão de
sementes da flora. A diferença reside no carácter de permanência das estruturas, podendo esperar-se uma
diminuição ou desaparecimento do impacte quando estas sejam retiradas.
No caso das estruturas permanentes, o grau de impacte será tanto maior quanto maior for a área ocupada
pela estrutura, dependendo também do desenvolvimento da mesma, longitudinal ou transversal. Nestes
casos, não há reversibilidade do impacte e a aplicação de medidas de minimização dependerá de vários
factores, não sendo certa.
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No caso das barragens, existe fragmentação e efeito barreira transversal nos cursos de água, impedindo as
comunidades aquáticas de montante de contactarem com as de jusante e vice-versa. Em alguns casos,
poderão ser aplicadas medidas de minimização de manutenção da conexão que dependem das características
do projecto, das espécies-alvo e da sua manutenção.
Também existe fragmentação e efeito barreira longitudinal, dado que a largura e extensão da albufeira
condicionará a capacidade das populações de flora e fauna manterem contacto entre ambas as margens.
Também em alguns casos, poderão ser aplicadas medidas de minimização que dependerão das características
do projecto, das espécies-alvo e da sua manutenção.
Alteração das Comunidades
A construção de barragens implica alterações nas características dos ambientes situados a montante do
paredão, devido à formação da albufeira, e a jusante, por alteração dos caudais. A albufeira que se irá formar
constituirá um habitat lêntico, por oposição ao lótico existente antes da construção, o que implica baixas
correntes ou nulas e maior profundidade. A maior parte das espécies adaptadas a habitats lóticos não se
adapta a habitats lênticos, pelo que haverá uma alteração das comunidades aquáticas existentes que poderá
ser agravada pela introdução deliberada ou acidental de espécies mais adaptadas a estes ambientes,
nomeadamente exóticas. Essas espécies vão agravar ainda mais essa substituição.
A qualidade da água tenderá a piorar devido à acumulação de nutrientes na albufeira que levarão ao
desenvolvimento de algas e provocarão alterações nas concentrações de oxigénio na água. A agravar esta
situação, refira-se a formação de estratificação térmica na coluna de água nos ambientes lênticos,
nomeadamente no Verão, e a miscigenação dos vários estratos na Primavera e Outono, com consequente
ascensão de mais nutrientes e de água que pode ter características ou produtos não adequados à vida,
provocando a morte da fauna aquática. Esta situação poderá ser minimizável com prevenção e actuação
adequada.
A jusante da barragem, nomeadamente nos primeiros troços a jusante do paredão, irão ocorrer alterações
nas características do rio, diminuindo o caudal, nos casos em que não há turbinamento para o rio onde está
implantada a barragem, ou regularização dos caudais nos casos em que se turbina para o rio de implantação
das barragens. As velocidades das correntes também serão alteradas, podendo manter-se com um padrão
semelhante, embora com caudais menores, aos anteriores às barragens, ou manterem-se mais constantes e
elevados na maior parte do ano. Qualquer uma das situações implica alterações nas comunidades originais.
As medidas de minimização aplicáveis são a definição de um regime de caudais ecológicos, que implica a
manutenção de um caudal mínimo e com variações semelhantes às naturais, e a criação de estruturas de
quebra da velocidade das correntes e variação do nível das águas, que por sua vez poderão ter impactes de
destruição directa, perturbação e alteração de comunidades.
A qualidade da água que é descarregada também tem impactes nas comunidades de jusante, dado que a
água descarregada das barragens é sempre de pior qualidade do que a corria naturalmente. Esta situação
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poderá ser minimizada com a descarga de água através de uma válvula e jacto oco, que aumenta a
oxigenação, e a partir de estratos mais oxigenados (epilimnion).
Mortalidade da fauna
A morte de animais poderá ocorrer durante a fase de obra, por colisão/atropelamento por máquinas, por
esmagamento de animais não tenham capacidade de deslocação ou por efeitos da aplicação de explosivos
(particularmente graves em explosões subaquáticas), ou na fase de exploração, por afogamento em canais,
circuitos hidráulicos ou turbinas, ou por colisão com as linhas de transporte de energia por fauna voadora,
principalmente aves e morcegos. Estas situações podem ser minimizadas. No caso das colisões com veículos,
pode-se condicionar a velocidade dos veículos ou colocar barreiras nos acessos, impedindo a passagem dos
animais para as vias. No caso das situações de esmagamento de animais, esta ocorre em situações em que
estes não se encontram activos (hibernação) ou quando são crias, pelo que a medida de minimização
adequada consiste na realização das obras em períodos menos propícios a estas situações e que a
desmatação seja realizada de modo a permitir a fuga dos animais. No caso dos explosivos, deverá ser criada
uma zona em redor do local de rebentação livre de animais, colocando, por exemplo, redes que impeçam
estes de se deslocarem para o local onde vai ocorrer a rebentação.
Na fase de exploração, todos os canais por onde circule a água devem estar fechados, não acessíveis à fauna
e no caso das linhas, devem ser colocados dispositivos que aumentem a detecção das mesmas.
Electrocussão
Este impacte apenas ocorre nas linhas de transporte de energia, nos seus suportes, e nas subestações. A
forma dos apoios e de outras estruturas eléctricas e as condições de isolamento dos cabos, são
condicionantes da intensidade deste impacte.

AH de Gouvães
Barragem, Albufeira e órgãos anexos
Macrófitos
O principal impacte consiste na destruição da vegetação ribeirinha, bidoal ripícola (subtipo pt2 do habitat
prioritário 91E0) numa extensão de 5.327 m. Somando com Alvadia, estima-se o desaparecimento de 13%
deste habitat no total da bacia hidrográfica do rio Louredo. Esta perda é irreversível e não pode ser
minimizada Também haverá afectação das comunidades de macrófitas a jusante da barragem, dado que
haverá menor quantidade de água disponível, e a qualidade da água será agravada devido à mistura com
água do rio Tâmega, de pior qualidade do que a do rio Torno. De referir que existem regadios a jusante desta
barragem, que necessitam de 1,5 l/s de água durante 24h entre Junho e Setembro, o que poderá implicar
maiores afectações das comunidades de jusante. Há diferenças entre NPA sendo o impacte maior com o nível
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de NPA mais elevado pelo facto de a albufeira se estender cerca de 1 km mais para montante, no total dos
cursos de água afectados.
Macroinvertebrados
A desmatação e as actividades de escavação no rio são as que tem maior impacte sobre estas comunidades,
provocando

o

seu

desaparecimento

da

zona,

nomeadamente

das

espécies

de

Pisidium.

Os

macroinvertebrados adaptadas a ambientes lóticos deverão manter-se nos troços de montante e de jusante,
mas as espécies que não tenham fases voadoras ficarão mais sujeitos a situações de degradação da
qualidade da água ou de secas, podendo desaparecer por completo dos troços de montante. Com o
enchimento da albufeira, poderá haver colonização por outras espécies mais adaptadas a ambientes lênticos.
Os problemas da quantidade e qualidade da água descarregada a jusante, já referidos, terão influência nestas
comunidades.
Ictiofauna
Durante a fase de construção haverá impactes directos na qualidade da água o que provocará a deslocação
das comunidades piscícolas, principalmente de Truta, para locais onde a água se mantenha com maior
qualidade.
Após a construção da albufeira, os animais que ficarem retidos na albufeira ou a montante da mesma ficarão
isolados das restantes populações do curso de água, dado que o EIA não considera exequível a colocação de
um mecanismo de transposição de fauna, tendo em conta o regime de exploração deste AH, com grandes
oscilações e degradação da qualidade da água. O troço lótico de montante ficará repartido por 4 cursos de
água: Torno, com 8,1 km, Boco, com 8,2 km, Cabouço, com 5,9 km (supondo que se mantenha a ligação
com o ribeiro de Paredes) e Valadas com 1,8 km. Estes são cursos de água de pequena dimensão, com
tendência para secarem ou diminuírem muito o seu caudal no Verão, pelo que as populações piscícolas aí
existentes tenderão a desaparecer, especialmente tendo em conta o agravamento da qualidade da água já
detectado. Além disso, já existem barragens implantadas ou aprovadas para estes troços, a analisar no
capítulo dos impactes cumulativos, pelo que a fragmentação e isolamento de populações será ainda maior.
A Truta será a espécie com maior probabilidade de desaparecer e as outras só se manterão se tiverem
capacidade de utilização da albufeira. É expectável que a barragem venha a ser ocupada por espécies
exóticas introduzidas por pescadores directamente, ou através da bombagem de água do Tâmega que possa
conter formas larvares destas espécies, inclusive do bivalve Corbicula fluminea.
A jusante da barragem, devido à redução dos caudais e à pior qualidade da água que será descarregada,
haverá uma degradação dos habitats lóticos, que se poderá ir atenuando à medida que a distância à
barragem de Gouvães aumenta e há entradas de águas de melhor qualidade de outros afluentes. Este
impacte será mais significativo no período de Verão, especialmente se parte da água for desviada para os
regadios, e provavelmente só será minimizado com a entrada de água do rio Poio, principal afluente do rio
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Louredo, cuja foz se situa a cerca de 14 km a jusante da barragem de Gouvães. Assim, é muito provável que
a Truta venha a desaparecer deste troço Gouvães-Poio e que possa existir uma diminuição da densidade das
outras espécies.
Habitats
A construção da barragem e o enchimento da albufeira irá implicar a destruição total da vegetação existente
com carácter irreversível e sem possibilidade de minimização. A área a afectar pela albufeira e respectivos
habitats é apresentada no quadro. Não é contabilizada a área a ocupar pela barragem e órgãos anexos, que
neste caso incluem as descargas de cheias, de fundo e caudal ecológico implantadas na margem esquerda,
pelo que a área de habitats afectada será ainda maior.
No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectados pela albufeira de Gouvães, de acordo com
os NPA (a negrito, habitats prioritários).
Habitats
Afloramentos rochosos
Charnecas húmidas (4020)
Amial (91E0)
Área agrícola
Área artificializada
Bidoal (91E0)
Carvalhal
Pinhal
Matos
Prados húmidos
Total

NPA 885
22,3
4,5
10,9
71,6
3,4
0,6
15,2
8,5
34,5
5,6
177,1

NPA 890
34,2
10,5
13,4
95,2
4,7
1,2
21,4
15,7
47,8
4,4
248,5

A albufeira terá uma área 40% superior para o NPA 890 quando comparada com a área afectada pelo NPA
885. Esta é constituída essencialmente por áreas agrícolas (40% - NPA 885; 38% - NPA 890) e por matos
(19,5% – NPA 885; 19% - NPA 890). O conjunto dos habitats naturais constitui cerca de 54% da área da
albufeira. Verifica-se a afectação de 16 ha de habitats prioritários para a cota de NPA 885 e de 25,1 para o
NPA 890. Registe-se ainda a afectação de 15,2 e 21,4 ha de carvalhal para o NPA 885 e 890,
respectivamente. Os habitats prioritários localizam-se ao longo dos cursos de água e também na zona
montante da albufeira (ribeiro de Cabouço e afluentes). Em relação aos carvalhais, as várias manchas
localizam-se na margem esquerda, nas zonas limítrofes à inundação.
Flora
O EIA não especifica afectações de espécies da flora em particular, com excepção das espécies que definem
habitats como o Carvalho. Pela comparação das tabelas 9 e 10, verifica-se que as equipas que realizaram os
inventários são diferentes e que não houve troca de informações entre elas. Assim, relativamente a este AH,
espera-se pelo menos a afectação certa das espécies Carex elata ssp reuteriana e de Callitriche brutia e
provável afectação de Arnica montana.
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Avifauna
As espécies mais atingidas serão as que estão associadas ao ecossistema aquático lótico e galerias ripícolas,
devido à destruição dos habitats, nomeadamente de Alvéola-cinzenta. Esta deixará de existir na zona da
albufeira, podendo manter-se a montante e jusante desta e utilizar a albufeira de forma esporádica.
Relativamente às outras espécies de aves, elas desaparecerão na fase de obra e retornarão no fim da mesma,
às manchas de habitat ainda existentes. Também existe perturbação causada pelas obras que se fará sentir a
alguma distância das mesmas.
A constante oscilação dos níveis da água e a falta de vegetação aquática impedirão o estabelecimento de
populações importantes de aves aquáticas, nomeadamente de anatideos.
Há diferenças de impacte relacionadas com o nível de NPA tendo em conta a maior extensão de vegetação
natural afectada pela cota de NPA maior.
Herpetofauna
Tal como para as outras espécies da fauna, haverá perda de habitats para estas espécies, que poderão
também ser perturbadas pelas obras e afastarem-se mais do que a área directamente destruída, e previsível
retorno de algumas espécies às manchas de habitat que se mantenham. O Lagarto-de-água a Salamandralusitânica e a Rã-ibérica, endemismos ibéricos, e as Cobras-de-água (Natrix sp.) serão as espécies mais
afectadas por estarem relacionadas com os cursos de água. A manutenção do contacto com as populações de
jusante será mais dificultado, no caso do Lagarto-de-água ou perder-se-á mesmo no caso da Salamandra e
Rã-ibérica, pelo que as populações de montante poderão estar mais sujeitas as fenómenos de extinção.
Devido à diminuição dos caudais e degradação da qualidade da água nos troços a jusante, é provável o
desaparecimento da Salamandra e a diminuição das populações das outras espécies.
Relativamente à herpetofauna não estritamente relacionada com os cursos de água, serão igualmente
afectadas, nomeadamente pela destruição de habitats naturais onde existem, e pelo efeito barreira e de
fragmentação das populações criada pela albufeira, que será tanto maior quanto menor for a capacidade de
deslocação da espécie e quanto maior for o isolamento dos núcleos que permanecerem.
Toupeira-de-água
A toupeira de água desaparecerá da zona da albufeira de forma permanente porque não terá condições para
explorar o habitat lêntico de elevada profundidade, e sem vegetação ripícola que se irá formar. Quer a
albufeira, quer a barragem, funcionarão como barreiras permanentes que impedirão o contacto das
populações de montante com as de jusante, pelo que as primeiras tenderão a extinguir-se, tendo em conta o
tamanho reduzido dos troços de montante, situação agravada pelos aproveitamentos já existentes ou a
implementar, e a degradação da qualidade da água. As populações de jusante tenderão a afastar-se da
barragem, devido às alterações das condições do rio, podendo, tal como os peixes, desaparecer do troço de
14 km até à foz do rio Poio por desaparecimento das comunidades de invertebrados de que se alimenta.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

99

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

Lontra
Esta espécie tenderá a afastar-se da zona durante as obras mas é provável que regresse após o fim das
mesmas. Muito provavelmente, a espécie conseguirá manter-se na zona, utilizando a albufeira e os cursos de
água a montante, e mesmo ultrapassar a barreira criada pela barragem, mantendo contacto com as
populações de jusante. No entanto, haverá uma diminuição da densidade da mesma dado que a albufeira não
possui locais de abrigo, servindo apenas como potencial local de alimentação.
Lobo
Tendo em conta o censo de 2003, não existe nenhuma alcateia com o centro de actividade (5 km em redor
do local de criação) afectado pela albufeira, embora existam prejuízos de lobo na zona, que indicam que esta
zona faz parte do território de uma ou mais alcateias. No entanto, de acordo com a figura 5.170 do EIA, terá
ocorrido a deslocação do local de criação da alcateia da Sombra, que agora passará a incluir parte da área da
albufeira de Gouvães no centro de actividade. Esta alcateia terá o seu local de criação a cerca de 3 km do
limite da albufeira e são detectados indícios de presença frequentes na área da albufeira, funcionando esta
como local de passagem e como zona de caça.
Assim, as obras de construção da barragem terão um efeito de perturbação nas populações de lobo que
frequentam esta zona, podendo provocar o deslocamento ou mesmo desaparecimento desta alcateia. Não é
certo que no final da obra, esta alcateia volte a utilizar a zona, até porque a albufeira ocupará uma parte do
território de caça e criará uma barreira à deslocação dos animais, além de que os novos acessos e a
exploração do AH poderão provocar perturbação que não seja compatível com a presença da mesma.
A perturbação, durante a fase de obra, poderá ser minimizável se não ocorrer durante a fase de reprodução
nem no período nocturno.
Quirópteros
A destruição dos habitats vai provocar a destruição dos abrigos das espécies arborícolas, podendo provocar a
morte de indivíduos que estejam presentes em árvores abatidas. O habitat de alimentação constituído pela
galeria ripícola e rio também se irá perder, dado que o enchimento da albufeira não irá criar novos habitats
ripícolas pelo que não haverá reposição do habitat de alimentação. O enchimento da albufeira irá também
afectar as espécies fissurícolas. Verifica-se também a destruição de um abrigo potencial de morcegos.
Outros mamíferos
A área em redor da albufeira de Gouvães é uma área essencialmente agrícola e já com perturbação humana,
pelo que é provável que as espécies detectadas nesta zona se mantenham. Durante a fase de obra, a maioria
dos animais abandonará a zona ou morrerá, caso dos micromamíferos.
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Insectos
Haverá um impacte significativo devido à destruição de habitats. No entanto, dado não ter sido realizado
trabalho de campo, não é possível determinar o real impacte da barragem sobre as comunidades de insectos
ou sobre as espécies ameaçadas/protegidas em particular. De acordo com o aditamento do EIA, a população
de Gouvães da espécie Maculinea alcon será afectada pelo enchimento da albufeira, sendo considerada como
uma das duas melhores populações nacionais. Também é de esperar um impacte significativo sobre as
populações de libelinhas Coenagrion mercuriale e Oxygastra curtissi, dado estarem relacionadas com
ambientes aquáticos. A afectação desta última poderá ser muito importante tendo em conta que o SIC AlvãoMarão é um dos poucos locais de ocorrência da espécie a nível nacional e Portugal ainda não declarou áreas
suficientes para a protecção desta espécie, de acordo com a Decisão de 19 de Julho de 2006, pelo que se
pode considerar um impacte significativo.
Circuito Hidráulico
A escavação do circuito hidráulico terá como impacte indirecto a formação de escombreiras, sendo esse
impacte analisado no capítulo próprio. Relativamente às estruturas exteriores do circuito, verifica-se que a
tomada de água e a restituição serão submersas pelo que o seu impacte estará contabilizado no capítulo das
albufeiras. As outras estruturas exteriores são a chaminé de equilíbrio, a câmara de válvulas e o troço exterior
do circuito.
A chaminé ocupará uma área de 0,5 ha na variante A e 0,58 ha na variante B, afectando apenas matos,
afloramentos rochosos e charnecas secas. A câmara das válvulas ocupará uma área de 0,86 ha na variante A
e 0,9 na variante B, afectando também matos, afloramentos rochosos e charnecas secas. Por último, o troço
exterior do circuito ocupará uma área de 0,77 ha na variante A e 0,87 ha na variante B afectando 0,02 ou
0,03 ha de carvalhal, para as variantes A e B, respectivamente, além de pinhal, área agrícola, matos,
charnecas secas e afloramentos rochosos. Assim, na variante A, a construção do circuito implicará a afectação
de 2,13 ha e na variante B 2,35 ha. Nestas zonas existirá impacte de destruição do habitat existente, com
carácter permanente e perturbação durante período de obras, que se poderá manter.
O troço exterior do circuito poderá provocar efeito barreira e fragmentação, embora os berços de betão
possam permitir a passagem de fauna por baixo dos mesmos.
Estaleiros
Todos os estaleiros referentes a obras relacionadas com o AH de Gouvães, estão representados na tabela 12.
Nenhum será implantado dentro de área inundável. Assim, contabiliza-se no quadro seguinte a afectação de
habitats de forma simplificada dos vários estaleiros, considerando apenas metade da afectação do estaleiro
37, dado que este é um estaleiro geral repartido com o AH de Daivões.
No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectados pelos estaleiros associados à construção
do AH de Gouvães (a negrito, habitat prioritário).
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Habitats
Área agrícola
Área artificializada
Afloramentos rochosos + matos
Matos + afloramentos rochosos
Matos
Pinhal + matos
Pinhal + Eucaliptal
Pinhal + charnecas secas
Charnecas secas + afloramentos rochosos
Charnecas secas
Matos + charnecas secas
Carvalhal + matos
Biodal (91E0pt2) + Carvalhal
Total

3
0,88
0,04
1,15
0,51
0,19
1,12

16
0,17
0,14

23
0,13

24

26

0,04

0,48
1,45
0,29
1,27

37
1,42
1,59

1,57
0,06
2,36
2,01
1,37

4,21
0,14
0,07

0,02
3,91

2,53

1,40

1,41

4,57

8,86

Total
2,60
1,81
1,15
0,51
0,19
3,17
1,51
2,65
3,28
5,58
0,14
0,07
0,02
22,68

Verifica-se, no conjunto dos estaleiros, que a maior área de habitat corresponde às charnecas secas e
charnecas secas com afloramentos rochosos, seguido do pinhal com matos. Cerca de 2/3 da área
corresponde a habitats naturais. Registe-se a afectação de 0,02 ha de habitat prioritário com carvalhal pelo
estaleiro 3, e de 0,07 ha de carvalhal com matos pelo estaleiro 37.
A destruição dos habitats provocará a afectação de todas as comunidades faunísticas e florísticas da área dos
estaleiros e também haverá perturbação durante a fase de obra. Os estaleiros 23 e 24 estão localizados no
limite do centro de actividade da alcateia do Minhéu, que será assim afectada, pese embora o EIA refira que
esta alcateia poderá ter desaparecido. Após o final da obra, a perturbação desaparecerá e é expectável que, a
médio prazo, seja possível recuperar a vegetação nativa em condições semelhantes às actuais desde que
aplicado um plano de recuperação.
Pedreiras
A pedreira de Gouvães, nº 36, ficará totalmente submersa pelo que a análise de impacte referente aos
habitats está incluída no capítulo da albufeira.
Durante a fase de exploração da pedreira, haverá uma grande perturbação sonora e visual, nomeadamente
devido às explosões e actividades de perfuração e corte, que afectará os vertebrados terrestres,
nomeadamente lontra, Toupeira-de-água, répteis, aves e mamíferos terrestres como o lobo.
A exploração da pedreira deverá provocar o desaparecimento dos morcegos fissurícolas que aí possam existir.
Escombreiras
Para a análise do impacte das escombreiras, apenas são consideradas aquelas que ficarão emersas dado que
as que serão submersas por albufeiras, de Gouvães ou Daivões, são analisadas no conjunto dos impactes das
albufeiras.
No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectados pelas escombreiras que ficarão emersas,
associadas à construção do AH de Gouvães (a negrito, habitats prioritários).
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Habitats
Área agrícola
Afloramentos rochosos + matos
Pinhal + matos
Pinhal + carvalhal
Sobreiral + pinhal + matos + charnecas secas
Pinhal + Charnecas secas + afloramentos rochosos
Charnecas secas + afloramentos rochosos
Charnecas secas
Charnecas secas + carvalhal
Carvalhal + bidoal
Carvalhal + matos
Carvalhal
Carvalhal + sobreiral + matos
Prados húmidos
Total

3
2,10
6,65

23
1,47

24
0,73

25
1,28

26
0,52

38

0,36
0,5
0,11
0,67
0,63

1,89

5,56
7,01

0,56
0,43
9,95
0,86
0,30
20,06

2,67

0,11
2,74

9,38

1,29

5,56

Total
6,10
6,65
0,36
0,50
0,11
0,67
8,08
7,01
0,56
0,43
9,95
0,86
0,30
0,11
41,70

No conjunto das escombreiras, verifica-se que a maior afectação corresponde a áreas de charnecas secas
(15,09) seguido de áreas de carvalhal (12,6 ha). No conjunto das áreas, apenas cerca de 1/5 da área não
está ocupada com habitats naturais. Registe-se ainda a afectação de 0,43 ha de habitat prioritário com
carvalhal na escombreira 25, e também 0,41 ha de habitats com sobreiros, espécie protegida por lei. Estes
habitats serão totalmente destruídos de forma permanente. Devido às qualidades das terras depositadas nas
escombreiras, é muito provável que a recuperação das mesmas só seja conseguida a longo prazo e com a
aplicação superficial de terra vegetal, proveniente do próprio local da escombreira e de outros locais.
A dificuldade de recuperação de habitats naturais terá igualmente implicações no retorno da fauna a esta
zona, que desaparecerá, quer pela destruição dos seus habitats, quer pela perturbação induzida pela
movimentação das máquinas. Registe-se o facto das escombreiras 23, 24 e 38 estarem localizadas no limite
do centro de actividade da alcateia do Minhéu.
Acessos
Para a construção deste AH será necessário abrir 7.305,97 m de acessos novos, que ocuparão uma área de
5,84 ha, e melhorar 25.841,45 m de acessos já existentes. Cerca de 50% dos troços novos serão
permanentes.
A criação ou melhoramento de novos acessos irá provocar a destruição de habitats e o desaparecimento da
fauna e flora a eles associados. Alguns dos acessos estão localizados próximo de manchas de amial e
charnecas húmidas, habitats prioritários, podendo afectá-los.
Também irá criar fragmentação de habitats e efeito barreira para as espécies que tenham menor capacidade
de deslocação ou que tolerem menos situações de perturbação. Esta vai ser tanto maior, quanto maior for o
acesso e a frequência de passagem de veículos. Também haverá maiores probabilidades de ocorrências de
colisão/atropelamento, afectando espécies diferentes no período diurno e nocturno.
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Os acessos C-11, B-11, B-14 e B-15 situam-se no centro de actividade da alcateia do Minhéu. O acesso B-15
situa-se no centro de actividade da alcateia da Sombra. A construção/melhoramento destes acessos e a sua
utilização irão provocar a perturbação destas alcateias.
Linhas
As linhas de transporte de energia têm impactes ao nível da sua instalação, devido à desmatação dos locais
do apoios e abertura de acessos a esses locais, assim como na fase de exploração, devido à
colisão/electrocussão de aves, principalmente, e à limpeza de vegetação por baixo das linhas. Haverá por
isso, destruição, perturbação, fragmentação e efeito barreira na fase de construção e posteriormente,
colisão/electrocussão e destruição, fragmentação e efeito barreira em toda a extensão da linha.
Embora só esteja ainda definido um corredor de linha de 400 m, verifica-se que a linha Central de Gouvães –
PC Padroselos atravessa áreas cobertas principalmente por carvalhais, na margem esquerda, e charnecas
secas e pinhal na margem direita. Implica ainda o atravessamento do rio Tâmega, sendo este um corredor
preferencial de migração das aves, pelo que poderá existir um impacte significativo.
Súmula de Avaliação de Impacte AH de Gouvães
A construção do AH de Gouvães implicará a afectação de uma área aproximada de 249,45 ha para o NPA 885
e de 320,85 ha para o NPA 890, para a variante A, sendo acrescentada de 0,22 ha para a variante B em
ambos os NPA. Este valor é subestimado, face a área real de afectação, dado não incluir a barragem e órgão
anexos, os acessos a beneficiar, os restabelecimentos e a linha de transporte de energia. Nesta área, ocorrerá
a destruição total dos habitats envolvidos, com desaparecimento da fauna e flora que deles depende, sendo
apenas potencialmente reversível nas estruturas temporárias.
O impacte mais significativo ocorrerá com a construção da barragem e enchimento da albufeira,
principalmente sobre as comunidades aquáticas. A albufeira irá alterar as condições ambientais do rio,
provocando o desaparecimento das comunidades que não se adaptem a este ambiente, e irá também
funcionar como barreira conjugado com a barragem. É muito provável que as espécies mais dependentes dos
troços lóticos se extingam a montante da barragem, como sejam a Truta e a Toupeira-de-água, devido à
pequena extensão dos mesmos, o que não permitirá manter populações viáveis destas espécies. Existindo um
agravamento da qualidade da água e com a grande probabilidade de ocorrência de introdução de espécies
exóticas na albufeira, será muito provável que as restantes populações de peixes nativos também se
extingam nestes troços de montante. O Lagarto-de-água, a Salamandra-lusitânica e a Rã-ibérica, deverão
manter-se na zona de montante, mas provavelmente isoladas das populações de jusante. A Lontra e as aves
das galerias ripícolas conseguirão ultrapassar essa barreira, mantendo efectivos a montante se as condições
forem adequadas. Este impacte será agravado pela existência da barragem da Falperra e pela construção da
barragem do Cabouço (já aprovada), pelo que a fragmentação e isolamento dos troços a montante do AH de
Gouvães será ainda maior.
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A jusante, é expectável que haja uma degradação da qualidade dos habitats existentes, que se irá atenuando
à medida que nos afastarmos da barragem e haja inclusão de águas provenientes de outros afluentes.
No entanto, tendo em conta que apenas será descarregado da barragem de Gouvães o caudal ecológico e
que o afluente mais significativo do rio Louredo é o rio Poio, cuja foz se situa a cerca de 14 km a jusante da
barragem, é muito provável que neste troço de 14 km haja uma degradação significativa do habitat lótico,
com consequente desaparecimento de espécies mais sensíveis, como sejam a Truta, Toupeira-de-água e
Salamandra, e provável regressão das restantes.
É relevante salientar a afectação de manchas de bidoal e de charnecas húmidas, habitats prioritários, em
ambos os NPA, assim, como de carvalhal. É muito provável que as áreas agrícolas que serão inundadas sejam
repostas em áreas próximas, pelo que será esperável a destruição de mais área de outros habitats,
conduzindo a um aumento do impacte gerado por este AH.
É de realçar também a afectação de uma das duas melhores populações de Maculinea alcon e da provável
afectação de Oxygastra curtissi, Coenagrion mercuriale e Euphydrias aurinia, espécies do anexo II da
Directiva Habitats, com especial relevância para a primeira, dado que o SIC Alvão-Marão é um dos poucos
locais conhecidos de presença da espécie. Fica por esclarecer a situação do Verdemã-do-norte e qual será a
sua afectação.
A construção deste AH implicará uma afectação de alcateias de lobo, resultante da perturbação causada pelas
obras, mas também pela ocupação de áreas do território da alcateia da Sombra e do Minhéu. A alcateia do
Minhéu não foi confirmada nos últimos 3 anos e a alcateia da Sombra apenas foi confirmada em 2009, em
local diferente do conhecido anteriormente, provavelmente decorrente dos inúmeros projectos rodoviários e
energéticos que tem vindo a ser implementados nesta zona.
Para todas as situações consideradas, o NPA 885 será menos impactante porque afectará menor área de
habitats prioritários e de carvalhal, assim como menor extensão de rio. A menor variação do nível da albufeira
conseguida pelo NPA 890 não tem qualquer vantagem do ponto de vista da conservação da natureza porque
para ambos os NPA não será possível recuperar vegetação ripícola nas margens da albufeira.
Derivações Alvadia eViduedo
Açude, Albufeira e órgãos anexos
Macrófitos
Haverá destruição de 660 m de bidoal (habitat prioritário 91E0, subtipo pt2) em Alvadia.
Ictiofauna
Após a construção da albufeira, os animais que ficarem retidos na albufeira ou a montante da mesma ficarão
isolados das restantes populações do curso de água. O troço lótico de montante passa a ter um tamanho
muito pequeno (4 km na ribeira do Poio e 3,3 km na ribeira do Viduedo), pelo que as populações de espécies
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nativas aí existentes tenderão a desaparecer, embora não seja esperado um agravamento significativo da
qualidade da água. Tendo em conta a dimensão das albufeiras e o regime de exploração das mesmas, é
provável que não exista um agravamento muito grande da qualidade da mesma e por isso é possível que as
espécies existentes, mesmo a Truta, possam continuar a utilizar a área da albufeira. Está prevista a instalação
de estruturas de transposição da fauna que serão definidas em fase posterior. No entanto, a experiência de
utilização destas estruturas demonstra uma grande ineficácia das mesmas por motivos diversos.
A jusante, também poderá haver afectação das comunidades piscícolas, devido à alteração de caudais.
É expectável que as albufeiras venham a ser ocupadas por espécies exóticas introduzidas por pescadores
directamente.
Habitats
Os habitats afectados pelas albufeiras dos dois açudes estão representados no quadro seguinte onde se
apresenta a área (ha) de habitats afectada pelas albufeiras de Alvadia e Viduedo (a negrito, habitats
prioritários).
Habitats
Amial (91E0)
Carvalhal
Pinhal
Área agrícola
Afloramentos rochosos
Charnecas secas
Freixial
Total

Alvadia
0,02
1,20
0,30
0,60
0,90
3,02

Viduedo
0,04
0,04
0,05
0,007

0,14

Total
0,04
0,06
0,05
1,21
0,30
0,60
0,90
3,16

Verifica-se a afectação 3,16 ha, sendo de destacar a destruição de 0,04 ha de habitat prioritário em Viduedo e
0,06 ha de Carvalhal no conjunto dos dois açudes. Esta relação de habitats não está correcta com o referido
pela equipa dos macrófitos, pelo que se crê que a afectação de habitat prioritário será superior. Também é de
referir que a área de 3,02 ha habitats afectados pela albufeira de Alvadia não corresponde com os 5 ha
referidos na descrição do projecto pelo EIA.
Fauna aquática não piscícola
Tal como referido para o AH de Gouvães, haverá afectação de Toupeira-de-água, Lontra, Lagarto-de-água,
Salamandra-lusitânica, Rã-ibérica e de aves dos ecossistemas ribeirinhos. Com excepção da Lontra e das
aves, todas as outras espécies deixarão de utilizar a área da albufeira. Dada a dimensão dos açudes e da
albufeira, e em especial de Alvadia, a construção de estruturas de transposição não será eficaz para estas
espécies, pelo que existirá efeito barreira à conexão das populações de jusante com as de montante.
Lobo
O açude de Alvadia situa-se no centro de actividade da alcateia do Alvão, pelo que a construção do mesmo
terá efeitos de perturbação desta alcateia. Tendo em conta o reduzido tamanho das albufeiras, não se prevê
um impacte significativo das mesmas sobre as populações de lobo em fase de exploração.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

106

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

Estaleiros
Os habitats afectados pelos estaleiros necessários à construção das Derivações Alvadia-Viduedo-Gouvães
estão indicados no quadro seguinte onde se apresenta a área (ha) de habitats afectada pelos estaleiros das
Derivações.
Habitats
Área agrícola
Pinhal + charnecas secas
Charnecas secas + afloramentos rochosos
Total

28
0,20
0,56
0,76

29
0,44
1,12
1,56

Total
0,64
0,56
1,12
2,32

A área ocupada pelos dois estaleiros é de 2,32 ha e não há afectação de habitats importantes. O estaleiro
social 29 situa-se no limite do centro de actividade da alcateia do Alvão, pelo que haverá perturbação da
actividade desta alcateia enquanto durarem as obras.
Pedreiras
O material a utilizar para estas derivações será retirado da pedreira nº 36, que ficará submersa pela albufeira
de Gouvães. Pelo facto da mesma vir a ficar a submersa e também porque a quantidade de material
necessário para a construção dos açudes de Alvadia e Viduedo ser muito inferior ao que será necessário para
a barragem de Gouvães, a análise de impacte desta é apenas analisado no contexto do AH de Gouvães.
Escombreiras
Os habitats afectados pelas escombreiras necessárias à construção das Derivações estão expressos no quadro
seguinte onde se apresenta a área (ha) de habitats afectada pelas escombreiras das Derivações.
Habitats
Área agrícola
Freixial
Charnecas secas + afloramentos rochosos + carvalhal
Total

28

11,64
11,64

29
6,00
0,63
6,78
13,41

Total
6,00
0,63
18,42
25,05

As duas escombreiras ocupam uma área total de 25,05 ha, maioritariamente ocupada por habitat natural,
nomeadamente com carvalhal. A destruição deste habitat será total, com consequências para a fauna e não
se espera que a recuperação da escombreira ocorra a curto prazo.
Acessos
Serão construídos 908,48 m de acessos novos, que ocuparão uma área de 0,73 ha, e serão melhorados
2.137,35 m de acessos já existentes. Cerca de 50% dos troços dos acessos novos serão utilizados
permanentemente. Um dos troços a beneficiar está localizado próximo de manchas de habitat charnecas
húmidas, habitat prioritário, podendo ser afectado.
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Súmula Derivações Alvadia-Viduedo
As Derivações ocuparão uma área de 31,26 ha, sendo 3,55 permanentes e os restantes provisórios e com
suposto potencial de recuperação. Não estão contabilizados os açudes e órgãos anexos, os acessos
beneficiados e as restituições em Viduedo e Gouvães. Registe-se a afectação de 0,04 ha de habitat prioritário,
mas que poderá ser superior pelo facto de não existir concordância entre as equipas de elaboração do EIA.
Existe ainda a afectação de 19,02 ha de habitat com carvalhal, maioritariamente pelas escombreiras que não
será reposto num prazo curto.
O principal impacte será criado pelas barragens e albufeiras que criarão barreiras à movimentação da fauna
aquática, nomeadamente peixes, e levarão à alteração das comunidades aquáticas existentes. No entanto,
tendo em conta o pequeno tamanho das albufeiras e a não existência de fontes importantes de contaminação
da água, é possível que as albufeiras continuem a ser utilizadas pelas várias espécies de peixes e mesmo pela
Truta. Estão previstas estruturas de transposição da barragem, mas a má experiência de utilização de
estruturas deste tipo não permite garantir a manutenção do contacto entre as populações de montante e de
jusante e assim evitar a extinção das primeiras. A Toupeira-de-água, o Lagarto-de-água, a Salamandralusitânica e a Rã-ibérica, deverão desaparecer da área da albufeira e manter-se no troço a montante, onde a
probabilidade de extinção destas espécie, em particular da Toupeira, será grande. As populações de jusante
também serão afectadas pela diminuição de caudal. A alcateia do Alvão será perturbada pelas obras mas não
se espera um impacte significativo após o fim destas. Este impacte pode ser minimizado restringindo as obras
ao período diurno e fora da época de reprodução.
AH de Padroselos
Barragem, Albufeira e órgãos anexos
Macrófitos
A construção deste AH implicará a desmatação de 25.780 m de amial, habitat prioritário, correspondente a
8,5 % deste habitat na bacia do Beça.
Também haverá afectação das comunidades de macrófitas a jusante da barragem, dado que haverá menor
quantidade de água disponível, pese embora seja libertado o caudal ecológico, e a água será de pior
qualidade porque resultará da mistura com água do rio Tâmega, de pior qualidade.
Macroinvertebrados
A comunidade de macroinvertebrados existente vai desaparecer e será substituída por outra adaptada aos
ambientes lênticos. Tendo em conta a grande profundidade da barragem e a inexistência de galeria ripícola, a
comunidade de macroinvertebrados que se poderá instalar será muito pobre, com um reduzido número de
espécies.
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Com a construção deste AH, ocorrerá a perda total da população de Margaritifera margaritifera do rio Beça,
não existindo medidas de minimização que possam contribuir para a conservação desta população como tal.
Todos os estudos de translocação ou de reprodução ex-situ desta espécie fracassaram ou tiveram um sucesso
insignificante, pelo que não se considera esta medida como exequível.
Devido à perda de habitat, haverá desaparecimento das espécies de Pisidium na zona da albufeira, embora se
possam manter quer a jusante, quer a montante, assim como de outras espécies de invertebrados.
Ictiofauna
Após a construção do AH, os animais que ficarem retidos na albufeira ou a montante da mesma ficarão
isolados das restantes populações de jusante. Quero o rio Beça, quer os seus principais afluentes (Gondiães,
Covas e Lousas) manterão extensões de rio suficiente que permitem manter as populações de peixes
autóctones. É possível que a Boga e o Barbo consigam utilizar a albufeira, principalmente os exemplares de
maiores dimensões, e a utilização da mesma pela Truta dependerá da qualidade da água, que tenderá a
piorar devido à mistura com água do Tâmega, de pior qualidade. É previsível que a barragem venha a ser
ocupada por espécies exóticas introduzidas por pescadores directamente, ou através da bombagem de água
do Tâmega que possa conter formas larvares destas espécies, pelo que a densidade de espécies nativas irá
decrescer. A jusante, também poderá haver afectação das comunidades piscícolas, devido à alteração de
caudais. A definição de um caudal ecológico adequado poderá favorecer as comunidades existentes neste
troço, sujeito a secas recorrentes. Devido à grande altura da barragem, não está prevista a construção de
estruturas de transposição.
Habitats
Os habitats afectados pela albufeira estão expressos no quadro seguinte onde se apresenta a área (ha) de
habitats afectada pela albufeira de Padroselos (a negrito, habitats prioritários).
Habitats
Área agrícola
Amial (3260 + 91E0)
Salgueiral (3260 + 92A0)
Sobreiral (9330)
Prados húmidos (6420+6430+6510)
Povoamentos silvícolas (pinhal, eucaliptal, cupressal)
Área artificializada
Acacial
Carvalhal (9230)
Matos/charnecas secas
Total

NPA 450
29,60
36,70
7,10
0,07
0,62
250,10
9,70
0,30
81,10
74,20
489,49

Mais de metade da área afectada é constituída por povoamentos florestais de produção. Regista-se como
significativa a afectação de 36,7 ha de habitat prioritário e ainda de mais 7,1 ha de habitat ripícola, e 81,1 ha
de carvalhal.
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Flora
O EIA não refere a afectação de espécies importantes da flora por este AH mas as espécies identificadas pela
equipa dos macrófitos na área da albufeira serão afectadas, nomeadamente o endemismo ibérico Carex elata
ssp reuteriana, e os endemismos europeus Teucrium scorodonia, Omphalodes nítida e Sphagnum

auriculatum.
Herpetofauna ribeirinha
O Lagarto-de-água, a Salamandra-lusitânica e a Rã-ibérica, serão as espécies mais afectadas, prevendo-se o
seu desaparecimento da zona da albufeira. Poderão manter-se nos cursos de água a montante da albufeira e
também a jusante da barragem. A grande extensão da albufeira e a grande dimensão da barragem, criarão
uma barreira intransponível para estas espécies, pelo que deixará de haver contacto entre as populações de
montante e de jusante. A área prioritária para a conservação do Lagarto-de-água que estabelece a ligação
entre a Serra do Barroso e a Serra do Alvão será totalmente afectada e será quebrada a conexão.
Toupeira-de-água
A toupeira de água desaparecerá da zona da albufeira de forma permanente porque não terá condições para
explorar o habitat lêntico de elevada profundidade, e sem vegetação ripícola que se irá formar. A espécie
deverá manter-se nos troços a montante e a jusante da barragem mas sem que seja possível estabelecer
contacto entre ambas, dado que, quer a albufeira, quer a barragem, funcionarão como barreiras
intransponíveis. As populações de jusante tenderão a afastar-se da barragem, devido às alterações das
condições do rio. A parte do Sitio Importante para a Toupeira-de-água referente à bacia do rio Beça será
afectado na quase totalidade.
Lontra
Esta espécie tenderá a afastar-se da zona durante as obras mas é provável que regresse após o fim das
mesmas. É provável que a espécie continue a utilizar a zona da albufeira, mas em muito menor densidade,
dado que a albufeira não possui locais de abrigo, servindo apenas como local de alimentação. Continuarão a
existir populações a montante e a jusante da barragem e é possível que continue a existir algum contacto
entre as populações, pese embora a grande dimensão da barragem dificultar a passagem de indivíduos.
Fauna terrestre não voadora
A construção do AH de Padroselos implicará a formação de uma barreira de grande dimensão que não só
afectará os corredores entre ambas as margens do rio Beça e afluentes, nomeadamente quatro corredores
identificados no EIA, como afectará os corredores de dispersão formados por estes rios. Sendo as linhas de
água, corredores preferenciais de utilização pela fauna, o rio Beça e afluentes funcionarão como vias de
dispersão e de ligação entre a Serra do Barroso e o rio Tâmega e Serra do Alvão. Sendo a zona de
Padroselos, uma das áreas com menor presença humana na área de estudo, é provável que existam aqui
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populações importantes de animais selvagens que ainda não foram detectadas devido à prospecção
insuficiente que foi realizada para os mamíferos. Não são conhecidas alcateias de lobo para esta área.
Aves
As espécies aquáticas relacionadas com os ambientes lóticos serão as mais afectadas e desaparecerão da
zona, nomeadamente o Melro-de-água e a Alvéola-cinzenta. O enchimento da albufeira permitirá o
aparecimento de populações de outras espécies de aves aquáticas, nomeadamente anatideos, que utilizarão a
albufeira apenas como local de abrigo.
Quirópteros
Foi identificado um abrigo potencial, uma mina, que será afectado pela albufeira deste AH. No entanto, a
prospecção não foi exaustiva e desconhece-se, por exemplo, se as galerias de sondagem mais antigas, na
zona do paredão, foram investigadas para prospecção de morcegos. É por isso provável que uma prospecção
mais completa identifique mais abrigos.
Este AH registou um valor significativamente mais baixo de média de passagens de morcegos
comparativamente com os outros AH. A maior cobertura das encostas por pinhal, muitos deles ardidos, não
favorece as populações de morcegos. Os morcegos existentes deverão alimentar-se preferencialmente nas
galerias ripícolas, pelo que a destruição desta implicará o desaparecimento quase total das comunidades de
quirópteros desta zona.
Insectos
É provável a afectação de populações de E. aurinia e M. splendens.
Circuito Hidráulico
A escavação do circuito hidráulico terá como impacte indirecto a formação de escombreiras, sendo esse
impacte analisado no capítulo próprio. Relativamente às estruturas exteriores do circuito, verifica-se que a
tomada de água e a restituição serão submersas pelo que o seu impacte estará contabilizado no capítulo das
albufeiras. A única estrutura exterior será a chaminé de equilíbrio, que ocupará uma área de 0,30 ha de
pinhal. Nesta zona existirá impacte de destruição do habitat existente, com carácter permanente e
perturbação. Durante as escavações, haverá perturbação da fauna, nomeadamente de mamíferos e de aves
florestais.
Estaleiros
Para a contabilização das áreas afectadas pelos estaleiros, considerou-se a área do estaleiro 30 dividida pelos
AH de Daivões e AH do Alto Tâmega. No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectada pelos
estaleiros necessários à construção do AH Padroselos.
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Habitats
Área agrícola
Área artificializada
Pinhal
Pinhal + matos
Pinhal + charnecas secas
Pinhal + carvalhal
Carvalhal + matos
Matos + charnecas secas
Charnecas secas + matos
Eucaliptal
Total

27
0,25

30
0,08
1,99
9,88

2,55
2,28
0,41
0,13

33
0,14
7,98

15,54
0,31
1,01
6,94

11,95

23,60

Total
0,08
2,38
9,88
10,53
2,28
0,41
0,13
15,54
0,31
1,01
42,49

A maior afectação corresponde a pinhal, simples ou misto com outros habitats, seguido de matos. Registe-se
a afectação de 0,54 ha de habitat com carvalhal. O funcionamento dos estaleiros causará perturbação da
fauna.
Pedreiras
Os habitats afectados pelas duas áreas de pedreira afectas ao AH de Padroselos estão indicados na tabela 19.
No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectados pelas pedreiras consideradas para o AH
de Padroselos.
Habitats
Pinhal
Matos
Afloramentos rochosos
Total

32a
2,43
6,16
8,59

32b
13,68
3,16
7,07
23,91

Nenhuma das pedreiras afecta habitats importantes para a conservação da natureza. A decisão sobre a
pedreira a utilizar só será tomada em fase de RECAPE.
Escombreiras
A maioria das escombreiras identificadas para o AH de Padroselos serão submergidas pelas albufeiras de
Padroselos e Daivões, pelo que nesta análise apenas se consideram as escombreiras que ficarão emersas.
No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectados pelas escombreiras necessárias à
construção do AH de Padroselos, que ficarão emersas.
Habitats
Área agrícola
Matos
Matos + charnecas secas
Pinhal + Charnecas secas + afloramentos rochosos
Pinhal
Total

27

39
0,41

0,82
0,01
0,45
1,27

0,56
0,98

Total
0,41
0,82
0,01
0,45
0,56
2,25

As escombreiras que ocuparão áreas emersas apenas afectam uma área muito pequena constituída
essencialmente por pinhal e matos.
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Acessos
Haverá a abertura de 5.931,13 m de acessos novos, que ocuparão uma área de 4,74 ha, 46% dos quais de
forma permanente. Também será necessário melhorar 18.820,79 m de acessos já existentes. A abertura e
melhoramento de acessos implicará a destruição dos habitats existentes, com consequente afectação das
comunidades animais, e perturbação da fauna. Poderá haver afectação de sobreiral e de sobreiros dispersos.
Linhas eléctricas
O corredor da linha eléctrica de ligação da central de Padroselos ao Posto de Corte de Padroselos abrange
essencialmente pinhal, algum carvalhal e charnecas.
Súmula AH de Padroselos
Este AH implicará a afectação de 562,24 ha, se se considerar apenas a pedreira 32b, ou 546,92 ha
considerando apenas a pedreira 32a. Não está contabilizada a área ocupada pela barragem e órgãos anexos,
a ensecadeira de jusante e desvio provisório do rio Beça, os acessos a beneficiar e a linha eléctrica.
É de destacar a afectação de 36,7 ha de habitats prioritários de forma permanente e também 81,1 ha de
carvalhal de forma permanente. O principal impacte deste AH resulta sobre as comunidades aquáticas,
nomeadamente pela destruição total e irreversível de uma população viável de M. margaritifera. Também os
peixes, a Toupeira-de água, o Lagarto-de-água, a Salamandra-lusitânica e a Rã-ibérica serão bastante
afectados devido à criação de uma barreira intransponível que não permitirá estabelecer contacto entre as
populações de jusante e de montante. As espécies piscícolas poderão manter-se na albufeira, principalmente
os espécimes de maiores dimensões, mas devido à degradação da qualidade da água, a Truta muito
provavelmente desaparecerá, mantendo-se nos troços a montante da albufeira. Quanto às outras espécies, a
sua manutenção na albufeira dependerá da qualidade da água e do impacte da muito provável introdução de
espécies exóticas, pelo que, embora não desaparecendo, haverá uma diminuição da densidade.
A Toupeira-de-água desaparecerá totalmente da área da albufeira, podendo manter-se nos troços a montante
da mesma, em populações isoladas por curso de água, muito mais sujeitas à extinção. A área do Sitio
Importante para a Toupeira-de-água referente a este curso de água será quase totalmente afectada.
O mesmo se passará com o Lagarto-de-água com afectação de uma área prioritária e estabelecimento de
uma barreira entre as populações da Serra do Barroso e do Alvão, consideradas prioritárias. Quanto à Lontra,
é possível que se mantenha na área de albufeira e que possa mesmo ultrapassar a barreira criada pela
barragem, mas a sua densidade irá decair imenso, tornando a sua presença quase vestigial.
Devido à grande dimensão e extensão da albufeira, esta servirá de barreira à dispersão da fauna, afectando
dois corredores de mamíferos identificados no EIA entre a serra do Barroso e a serra do Alvão. Também os
corredores constituídos pelos próprios cursos de água desaparecerão, comprometendo a conexão das
populações da serra do Barroso com o vale do Tâmega e serra do Alvão.
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AH do Alto Tâmega
Barragem, Albufeira e órgãos anexos
Macrófitos
Desmatação de 24.800 m de amial, correspondente a 15% deste habitat na bacia do Tâmega portuguesa não
regularizada. O aumento da cota de NPA de 315 para 322 implica a destruição de mais 2 km,
aproximadamente, de vegetação ripícola. Devido ao facto da cauda da albufeira de Daivões se estender até à
barragem do Alto Tâmega, não haverá comunidades de macrófitos a jusante desta última.
Macroinvertebrados
Verificar-se-á o desaparecimento total, na área da albufeira, de A. anatina e U. delphinus, embora estas duas
espécies se possam continuar a manter a montante da albufeira, dependendo da qualidade da água e dos
efeitos sobre as populações de peixes. É de notar, que o troço montante do rio Tâmega apresenta qualidade
da água pior do que o troço de jusante e que a albufeira do Alto Tâmega tenderá a eutrofizar devido à
acumulação de fósforo. A cidade de Chaves situa-se a apenas 13 km da cauda da albufeira e em redor desta
há uma grande actividade agrícola com consequências graves para a qualidade da água do rio Tâmega e
consequentemente para os organismos que aí vivem.
Devido à aparente situação precária das populações de Unio, que é necessário avaliar, é equacionado no EIA
a possibilidade de deslocar os indivíduos que ficarão submersos pela albufeira, para os troços de montante,
reforçando as populações sobrantes. No entanto, esta medida pode agravar a situação das populações de
montante pelo que não existem garantias que seja uma medida eficaz. Caso se confirme o declínio das
populações desta espécie, a construção deste AH irá agravar esta situação.
A população de M. margaritifera do rio Terva será parcialmente afectada, ficando 15% desta população
submersa pela albufeira. Embora seja proposta a captura e colocação dos exemplares que ficarão submersos,
fora da área da albufeira, não existe nenhuma garantia de sucesso desta iniciativa. Haverá uma previsível
expansão das populações de Corbicula fluminea a toda a área da albufeira, podendo esta expandir-se para
outros locais fora do rio Tâmega se a albufeira for utilizada para fins lúdicos ou para combate a incêndios.
Esta expansão provocará impactes ambientais e económicos.
A cota de NPA 322 implica a afectação de mais de 2 km de troço do rio Tâmega com afectação das
populações de macroinvertebrados.
Ictiofauna
Após a construção da albufeira, os animais que ficarem retidos na albufeira ou a montante da mesma ficarão
isolados das restantes populações do curso de água, dado que não se prevê a instalação de estruturas de
transposição. Prevê-se o desenvolvimento das comunidades de peixes exóticos e a diminuição das populações
de espécies nativas, já que apenas as classes de maiores dimensões se poderão manter na albufeira. Essa
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redução será menos importante para a Boga e Barbo, sendo mais grave para as outras espécies, Escalo e
Bordalo, que inclusive poderão desaparecer da área da albufeira. A sua presença neste troço dependerá das
populações localizadas nos troços de montante da bacia do rio Tâmega e nos afluentes que desaguam na
albufeira. Verifica-se que apenas 7 afluentes terão mais de 5 km o (rio Terva, o rio Avelames, o ribeiro de
Paranheiras, a ribeira de Oura, o ribeiro do Caneiro, o ribeiro do Castelo e o Corgo do Regueira) e apenas os
2 primeiros terão mais de 10 km de extensão. Com o NPA 315, o Corgo do Regueira não será afectado e a
ribeira de Paranheiras ficará a menos de 1 km da cauda da albufeira, pelo que as populações mantidas nesta
poderão conseguir manter contacto com as populações do rio Tâmega a montante da albufeira. A Truta
deverá desaparecer por completo deste troço dado que apenas era conhecida a sua presença no rio Terva e
no rio Tâmega na zona do paredão da barragem, não existindo locais confirmados para montante. A situação
no rio Terva é muito incerta e o rio Tâmega será totalmente alterado.
Estes impactes poderão ser muito superiores considerando a presença do AH da Peneda, cerca de 1 ou 3 km,
dependendo do NPA, a montante da cauda da albufeira, que isolará o troço do rio Tâmega situado a
montante da albufeira.
Habitats
Os habitats afectados pelas albufeiras nas duas cotas de NPA são referidos no quadro seguinte onde se
apresenta a área (ha) de habitats afectados pela albufeira do Alto Tâmega para as duas cotas alternativas de
NPA (a negrito, habitats prioritários).
Habitat
Acacial
Afloramentos rochosos
Amial (91E0)
Área agrícola
Área artificializada
Azinhal
Bidoal (91E0)
Carvalhal
Eucaliptal
Freixial
Charnecas secas/matos
Pinhal
Prados húmidos
Salgueiral
Sobreiral
Total

NPA 315
1,40
11,10
83,30
37,80
6,90
1,90
1,90
14,30
1,30
0,10
134,60
93,70
0,01
8,10
71,90
468,31

NPA 322
1,9
14,0
105,0
91,3
12,5
5,2
2,6
22,0
1,3
0,5
163,3
123,3
1,7
8,3
83,1
636,0

O aumento de área afectada do NPA 322 em relação ao 315 é de 35%. Para ambos os NPA, os habitats mais
afectados são as charnecas com matos e o pinhal. Cerca de 2/3 da área correspondem a habitats naturais.
Registe-se a afectação de 85,2 e 107,6 ha de habitats prioritários para o NPA 315 e 322 respectivamente. No
NPA 322 haverá também a destruição de 22 ha de carvalhal, 5,2 ha de azinhal e 83,1 ha de sobreiral,
enquanto no NPA 315 estes valores se reduzem a 14,3 de carvalhal, 1,9 ha de azinhal e 71,9 de sobreiral,
sendo estas duas últimas espécies protegidas por lei.
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Flora
Haverá afectação do endemismo ibérico Carex elata ssp reuteriana e dos endemismos europeus Teucrium

scorodonia (apenas na cota de NPA 322), Galium broteroanum, Cytisus striatus e Omphalodes nítida.
Herpetofauna
O principal impacte será sobre as espécies ribeirinhas, nomeadamente Lagarto-de-água e Rã-ibérica, que
desaparecerão da zona da albufeira e se manterão apenas nos troços de montante e nos afluentes. As
populações de ambas as margens do rio Tâmega ficarão separadas. O NPA 315 afecta menos extensão do rio
Tâmega e afluentes, pelo que permitirá manter maior área de habitat natural.
Toupeira-de-água
A espécie desaparecerá da zona da albufeira e apenas se poderá manter nos troços de montante da bacia do
rio Tâmega e em alguns afluentes de maiores dimensões. Com o NPA 315, os 2 afluentes da cauda da
albufeira (ribeiro do Corgo da Regueira e ribeira das Paranheiras) não ficarão isoladas pela albufeira e
poderão ser utilizadas por esta espécie.
Lontra
É provável que a espécie se consiga manter na zona da albufeira, utilizando os afluentes como local de abrigo
e a albufeira como local de alimentação. No entanto, haverá uma grande diminuição da densidade da mesma.
A diferença entre cotas não é significativa mas a cota mais baixa implicará menor área de habitat ripícola
afectado.
Lobo e outros mamíferos não voadores
A grande extensão e a largura significativa da albufeira funcionarão como uma barreira intransponível à
passagem de animais. Os corredores definidos no EIA que cruzam o Tâmega nesta zona perder-se-ão.
A minimização deste impacte será muito difícil ou mesmo impossível dado que a eficácia da construção
passagens de fauna em albufeiras deverá ser muito baixa, devido à sua extensão e artificialidade, com a
agravante de ser muito difícil garantir a sua exclusividade para a fauna.
Aves
As espécies aquáticas relacionadas com os ambientes lóticos, nomeadamente o Melro-de-água, serão as mais
afectadas e desaparecerão da zona. O enchimento da albufeira permitirá o aparecimento de populações de
outras espécies de aves aquáticas, nomeadamente anatideos, que utilizarão a albufeira apenas como local de
abrigo. No entanto, o facto da mesma não possuir vegetação e a pequena largura desta, impedirão a
existência de populações importantes destas espécies.
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Quirópteros
Foram identificados dois abrigos de morcegos que serão afectados pela albufeira, uma mina de água e uma
casa abandonada. Nenhum deles se pode considerar um abrigo importante. Apesar disso, a prospecção de
abrigos não foi exaustiva pelo poderão ser encontrados novos abrigos.
Estando grande parte das encostas cobertas com pinhal e outros habitats arbóreos, é provável a existência
uma comunidade importante de morcegos arborícolas cujo habitat principal de alimentação são as galerias
ripícolas dos rios. Esta situação pode ser comprovada pela maior média de passagens obtidas nesta AH, face
aos restantes. Assim, a construção deste AH terá efeitos não só nos habitats que servem de abrigo aos
morcegos arborícolas, e mesmo fissurícolas, mas possivelmente o maior impacte será ao nível do habitat de
alimentação que, deixando existir, terá certamente um grande efeito sobre as populações de morcegos
existentes na zona.
Insectos
É previsível a afectação de populações de E. aurinia, M. splendens e eventualmente de O. curtisii, com
especial destaque para esta última dado que Portugal ainda não designou áreas suficientes para a sua
conservação.
Estaleiros
Conforme já foi referido, a área do estaleiro 30 está dividida pelos AH Daivões e Padroselos, visto ser um
estaleiro geral. No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectados pelos estaleiros
necessários à construção do AH Alto Tâmega.
Habitats
Área agrícola
Área artificializada
Pinhal
Matos + charnecas secas + afloramentos rochosos
Charnecas secas +Matos
Total

13

14
1,10
0,02

30
0,08
1,98
9,87

6,18
7,30

11,93

1,61
1,61

Total
0,08
3,08
9,89
1,61
6,18
20,84

Os estaleiros ocupam uma área total de 20,84 ha, constituído na sua maioria por habitats humanizados, e não
afectam habitats importantes. O estaleiro social 13 localiza-se no centro de actividade da alcateia do Minhéu.
Pedreiras
Para o AH Alto Tâmega, estão identificadas 5 áreas possíveis que funcionarão como pedreiras. Estão ainda a
decorrer testes que indicarão da aptidão do material de cada uma das áreas para servir para a construção da
barragem. Em princípio, apenas uma área será escolhida. No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) dos
habitats afectados pelas pedreiras possíveis do AH Alto Tâmega.
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Habitats
Matos
Matos + afloramentos rochosos
Afloramentos rochosos
Pinhal
Carvalhal
Total

34
0,67
10,71
0,42
0,19
11,99

40a
9,11
19,37

40b

40d
29,75

33,17

40c
3,19
24,32

28,48

33,17

27,51

29,75

Apenas na pedreira 34 está identificada uma área de habitat com maior interesse para a conservação da
natureza. Nas restantes áreas de pedreira, os matos são dominantes, chegando mesmo a ser exclusivos em
duas pedreiras.
As pedreiras do grupo 40 situam-se no centro de actividade da alcateia do Minhéu.
Escombreiras
Os habitats afectados pelas escombreiras que ficarão emersas são apresentados no quadro seguinte onde se
apresenta a área (ha) de habitats afectados pelas escombreiras do AH Alto Tâmega que ficarão emersas.
Habitats
Área agrícola
Área artificializada
Charnecas secas + matos
Charnecas secas + matos + afloramentos rochosos
Charnecas secas + matos + pinhal
Matos + charnecas secas + afloramentos
Pinhal + carvalhal + matos
Total

8
5,08
0,08
0,45
0,27

13

14

0,03

0,20

12,99

6,93

0,08
0,66
6,50

13,10

7,13

Total
5,08
0,23
0,08
20,37
0,27
0,08
0,66
26,73

Maioritariamente, as escombreiras ocupam áreas de charnecas secas com mato e afloramentos, destacandose apenas 0,66 ha de habitat com carvalhal.
A escombreira 10, que será submersa, localiza-se no centro de actividade da alcateia do Minhéu, pelo que
induzirá impactes de perturbação desta alcateia enquanto decorrer a fase de construção.
Acessos
Haverá abertura de 9.323,45 m de acessos novos, que ocuparão 7,46 ha, dos quais apenas 18% de forma
permanente. Serão ainda melhorados 42.783,6 m de acessos já existentes. É destacar a possível afectação de
manchas de sobreiro, de azinheira e de indivíduos dispersos destas duas espécies.
Linhas
O corredor da linha eléctrica de ligação entre a central do Alto Tâmega e o PC Padroselos abrange
essencialmente áreas de pinhal e matos, em partes idênticas e algumas áreas de carvalhal.
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Súmula AH do Alto Tâmega
A construção deste AH implicará a afectação de uma área de 556,71 ha máxima, considerando a pedreira 40b
ou 535,53 ha mínimo, considerando a pedreira 34, para o NPA 315. Para o NPA 322, serão afectados
724,40 ha máximo ou 703,22 ha mínimo, considerando as mesmas pedreiras. Não está contabilizada a área
ocupada pela barragem e órgão anexos, a ensecadeira de jusante e desvio provisório do rio Tâmega, os
acessos a beneficiar, a linha eléctrica e a subestação ainda a definir.
A diferença de área afectada é muito significativa, registando-se um aumento de cerca de 35% de área
afectada permanentemente. Esse aumento é igualmente repercutível nos habitats mais importante para a
conservação da natureza, nomeadamente amial e sobreiral, destacando-se o aumento de mais de 50% de
área de carvalhal e de mais de 200% da área de azinhal.
Tal como para os outros AH, o maior impacte será sobre as comunidades aquáticas quer pela destruição de
vegetação ripícola, quer pela afectação de um conjunto alargado de fauna relacionada com os habitats
aquáticos. Assim, verifica-se a afectação de parte da população de M. margaritifera existente no rio Terva,
que ficará condenada à extinção a médio prazo, dada a ausência de Truta no rio Terva, hospedeiro das larvas
deste mexilhão. Esta situação poderá decorrer da degradação da qualidade da água provocada,
nomeadamente, pelo aterro sanitário de Boticas (conforme se verificou na visita de campo). O isolamento
deste curso de água pela albufeira do Alto Tâmega, impedirá qualquer colonização natural da Truta, que,
inclusive, não está referida para nem para esta zona nem para montante desta. Relativamente às outras
espécies de mexilhões, irão desaparecer em toda a zona da barragem, podendo manter-se no troço do rio
Tâmega a montante, sendo a situação futura do Unio incerta. Deixará de haver conexão com as populações
de jusante, dado que a barragem funcionará como barreira à deslocação dos peixes seus hospedeiros.
Não está prevista a existência de estrutura de transposição.
As espécies nativas de peixes tenderão a desaparecer da albufeira e a manter-se nos afluentes maiores e no
troço de montante do rio, devido à falta de condições da albufeira, degradação da qualidade da água e
devido ao desenvolvimento das populações de espécies de peixes exóticas que já ocorrem no rio Tâmega.
Também o bivalve exótico C. fluminea se expandirá em toda a área da albufeira e mesmo para montante
desta.
A Toupeira-de-água desaparecerá da zona da albufeira e apenas se poderá manter nos maiores afluentes,
provavelmente apenas no Terva e Avelames, e no troço a montante da albufeira. As populações nestes
afluentes ficarão isoladas e por isso muito mais susceptíveis à extinção. A quase totalidade do sítio importante
para a toupeira-de-água, referente ao rio Tâmega, será afectado. O lagarto-de-água passará por uma
situação semelhante embora se espere que se consiga manter num maior número de afluentes.
Quanto à lontra, é possível que consiga se manter na zona, principalmente nos afluentes de maiores
dimensões, Terva e Avelames, e que consiga mesmo utilizar a albufeira, mas a sua presença na zona irá
reduzir-se substancialmente.
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Relativamente à fauna terrestre, a grande extensão e largura da albufeira irá criar uma barreira
intransponível, afectando todos os corredores de fauna existentes nesta zona, nomeadamente os que foram
identificados no EIA para o lobo e outros mamíferos. Haverá igualmente uma grande diminuição da densidade
de espécies de aves aquáticas, podendo várias espécies desaparecer da zona. Também haverá uma
diminuição da densidade de morcegos na zona, dado que, além das perdas de habitat de abrigo haverá uma
grande perda de habitat de alimentação.
A cota de NPA 315 é significativamente menos desfavorável porque implica menor área de habitats afectados,
nomeadamente de habitats prioritários e outros com interesse para a conservação da natureza, menor área
de habitats importantes para a fauna, menor extensão de cursos de água afectados e o não isolamento dos
afluentes ribeiro do Corgo da Regueira e da ribeira de Paranheiras com vantagens para as espécies aquáticas.
AH de Daivões
Barragem, Albufeira e órgãos anexos
Macrófitos
Desmatação de 16.797 m de amial, correspondente a 10% habitat na bacia do Tâmega portuguesa não
regularizada. Também haverá afectação das comunidades de macrófitas a jusante da barragem, dado que
haverá menor quantidade de água disponível, pese embora seja libertado o caudal ecológico, e a água deverá
ser de pior qualidade do que a actual As obras de escavação do canal também afectarão estas comunidades
pela necessidade de alargamento do canal. Não haverá macrófitos aquáticos na zona montante da albufeira
devido ao facto de não existir separação entre a albufeira de Daivões e a barragem do Alto Tâmega e
também devido à grande variação dos caudais descarregados por esta última.
Macroinvertebrados
Na área da albufeira, haverá desaparecimento total de A. anatina e U. delphinus. A manutenção da sua
presença a jusante de Daivões dependerá do impacte das obras a realizar e da eventual possibilidade de
serem minimizadas, nomeadamente retirando os exemplares do local e mantendo-os ex-situ durante todo o
período que decorrerem as obras. Também dependerá do impacte dos volumes turbinados e do caudal
ecológico e das alterações que ocorrem na zona, nomeadamente a maior profundidade e as alterações no
substrato, pelo que mesmo que venham a ser repostos exemplares na zona não existem garantias de que as
populações se mantenham e mesmo que isso aconteça, ficarão completamente isoladas das populações de
montante porque não serão implementadas estruturas de transposição da barragem que permita a passagem
dos peixes, seus hospedeiros. Tal como referido para o Alto Tâmega, a deslocação de todos os exemplares de

Unio para montante do Alto Tâmega será uma questão a equacionar, conforme previsto no “Estudo dos
mexilhões-de-rio”, com o objectivo de reforçar as populações e tentar garantir a presença da espécie no rio
Tâmega. No entanto, esta acção implica obrigatoriamente o desaparecimento da espécie desta zona. Prevê-se
a expansão das populações de Corbicula fluminea a toda a área da albufeira, podendo esta expandir-se para
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outros locais fora do rio Tâmega se houver bombagens de água a partir desta, se a albufeira for utilizada para
fins lúdicos ou para combate a incêndios. Esta expansão provocará impactes ambientais e económicos.
Ictiofauna
Após a construção da albufeira, os animais que ficarem retidos na albufeira ou a montante da mesma ficarão
isolados das restantes populações do curso de água por não estar prevista a instalação de mecanismos de
transposição. Prevê-se o desenvolvimento das comunidades de peixes exóticos e a diminuição das populações
de espécies nativas, já que apenas as classes de maiores dimensões se poderão manter na albufeira. Essa
redução será menos importante para a Boga e Barbo, sendo mais grave para as outras espécies que inclusive
poderão desaparecer da área da albufeira. A sua presença neste troço dependerá das populações localizadas
nos afluentes, sendo que apenas o ribeiro do Ouro e o rio Beça ficarão com uma extensão superior a 5 km.
Os caudais turbinados são várias vezes superiores aos caudais médios mensais, mesmo para os meses mais
caudalosos pelo que a variação do caudal a jusante será frequente e muito rápida, o que implicará alterações
nas comunidades piscícolas desta zona.
Habitats
Os habitats afectados pela albufeira são referidos no quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats
afectados pela albufeira de Daivões nas duas variantes e NPA respectivos (a negrito, habitats prioritários).
Habitats
Área agrícola
Área artificializada
Acacial
Sobreiral
Salgueiral
Amial (91E0)
Prados húmidos
Afloramentos rochosos
Carvalhal
Charnecas secas/matos
Eucaliptal
Pinhal
Total

NPA 228
(variante B)
105,31
8,31
1,42
10,18
21,56
51,76
1,13
2,64
49,37
42,90
1,91
42,31
338,8

NPA 231
(variante A)
116,64
10,28
1,59
11,95
22,56
51,76
1,15
3,23
58,42
44,90
2,54
50,23
375,25

Há um aumento de 10% da área inundada do NPA 231 face ao NPA 228. Esta situação de alternativa de NPA
resulta da opção variante A ou variante B, não sendo uma opção independente. O principal habitat afectado é
o agrícola, seguido do habitat prioritário amial que apresenta uma área igual para os dois NPA uma vez que a
albufeira termina no paredão da barragem do Alto Tâmega. Cerca de metade da área afectada corresponde a
habitats naturais. Merece especial destaque o aumento de 36% de carvalhal afectado pela albufeira da cota
de NPA 228 (49,37 ha) para o NPA 231 (58,42 ha). Merece ainda realce, os 21,56 ou 22,56 ha de salgueiral, e
os 10,18 ou 11,95 ha de sobreiral, para os NPA 228 e 231, respectivamente.
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Flora
Os endemismos europeus Teucrium scorodonia, Galium broteroanum e Omphalodes nítida serão afectados
pela construção da barragem. Prevê-se que o endemismo lusitano Luzula sylvatica ssp henriquesii possa vir a
ser afectado pelas obras de jusante.
Herpetofauna
O principal impacte será sobre o Lagarto-de-água e Rã-ibérica, que desaparecerão da zona da albufeira e se
manterão apenas nos afluentes. As populações de ambas as margens do rio Tâmega ficarão separadas.
As obras de jusante também afectarão o habitat ribeirinho e consequentemente estas espécies, cuja
manutenção dependerá das condições do rio e da manutenção/recuperação da galeria ripícola.
Toupeira-de-água
A espécie desaparecerá da zona da albufeira e apenas se poderá manter em alguns afluentes de maiores
dimensões, ou seja apenas na ribeira do Ouro e rio Beça.
Lontra
É provável que a espécie se consiga manter na zona da albufeira, utilizando os afluentes como local de abrigo
e a albufeira como local de alimentação. No entanto, haverá uma grande diminuição da densidade da mesma.
Lobo e outros mamíferos não voadores
A grande extensão e a largura significativa da albufeira funcionarão como uma barreira intransponível à
passagem de lobos e outros mamíferos. Os corredores definidos no EIA, que cruzam o Tâmega nesta zona,
perder-se-ão. Mesmo o corredor de fauna identificado a jusante da barragem de Daivões ficará certamente
condicionado ou mesmo inutilizado, dado que a intervenção de escavação do canal implicará o
aprofundamento e alargamento do rio, com criação de margens mais declivosas. Na fase de exploração, a
manutenção de caudais regulares e a maior velocidade das correntes, serão completamente impeditivos ao
atravessamento por animais. A minimização deste impacte será muito difícil ou mesmo impossível dado que a
eficácia da construção passagens de fauna em albufeiras deverá ser muito baixa, devido à sua extensão e
artificialidade, com a agravante de ser muito difícil garantir a sua exclusividade para a fauna.
Aves
As espécies aquáticas relacionadas com os ambientes lóticos, nomeadamente o Melro-de-água, serão as mais
afectadas e desaparecerão da zona. O enchimento da albufeira permitirá o aparecimento de populações de
outras espécies de aves aquáticas, nomeadamente anatideos, que utilizarão a albufeira apenas como local de
abrigo. No entanto, o facto da mesma não possuir vegetação, a pequena largura desta e o facto de as
margens, na sua maioria, serem ocupadas com culturas agrícolas, impedirão a existência de populações
importantes destas espécies.
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Quirópteros
Não são conhecidos abrigos importantes afectados por este AH mas a prospecção não foi exaustiva. Haverá
destruição dos habitats ripícolas que servem de local de alimentação das populações de morcegos.
Insectos
É provável a afectação de populações da espécie E. aurinia e M. splendens.
Estaleiros
Os habitats afectados pelos estaleiros necessários à construção do AH de Daivões, considerando o estaleiro
37 partilhado com o AH de Gouvães e o estaleiro 30 partilhado com os AH de Padroselos e Alto Tâmega, são
apresentados no quadro seguinte onde se apresenta a área (ha) de habitats afectados pelos estaleiros
necessários à construção do AH de Daivões.
Habitats
Área agrícola
Área artificializada
Acacial
Pinhal + Eucaliptal
Pinhal
Pinhal + mato
Pinhal + charnecas secas
Pinhal + carvalhal
Carvalhal +matos
Matos + charnecas secas
Charnecas secas + matos
Charnecas secas + pinhal
Charnecas secas
Total

22

31
2,62

0,02
0,83
2,40

30
0,08
1,99

37
1,41
1,58

9,88
1,56
2,94
0,01
5,32
0,41
0,03

0,06

3,27
9,02

8,83

11,95

4,20
8,81

Total
4,11
3,59
0,83
2,40
9,88
1,56
2,94
0,01
5,38
0,41
0,03
3,27
4,20
38,61

O habitat mais afectado é o carvalhal, essencialmente no estaleiro 22, embora as charnecas e o pinhal sejam
dominantes.
Pedreiras
A pedreira 22 encontra-se quase totalmente sobreposta com a escombreira 22 enquanto que a pedreira 35
ficará parcialmente submersa pela albufeira de Daivões, sendo a área inundada de 4,20 ha. Assim, para esta
análise, decidiu-se considerar a pedreira 22 por inteiro e no caso da pedreira 35 retirou-se a área submergida.
Apenas uma deverá ser escolhida. No quadro seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectados pelas
áreas que ficarão emersas das pedreiras possíveis para o AH de Daivões.
Habitats
Acacial
Matos + afloramentos rochosos
Total

22
2,09
5,08
7,17

35
0,75
4,48
5,23

Ambas as pedreiras são dominadas por matos e afloramentos rochosos.
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Escombreiras
Apenas uma escombreira não será submersa. Além disso, parte da área desta escombreira poderá ser
utilizada anteriormente como pedreira pelo que essa área não é considerada nesta análise. No quadro
seguinte apresenta-se a área (ha) de habitats afectados pelas escombreiras identificadas para o AH de
Daivões, que ficarão emersas e não sobreponíveis com outras áreas.
Habitats
Área artificializada
Charnecas secas + matos + afloramentos rochosos
Matos + charnecas secas + afloramentos
Total

22
0,12
12,35
5,20
18,57

A área desta escombreira é dominada por habitats naturais, não existindo habitats muito importantes
afectados.
Acessos
Para a construção deste AH será necessário abrir 4.037,71 m de acessos novos, que implicarão a destruição
de 3,23 ha, dos quais apenas 7% ficarão a ser utilizados permanentemente. Será necessário ainda melhorar
11.613,20 m de acessos temporários. Poderá ocorrer a afectação de manchas de sobreiros e de sobreiros
dispersos.
Súmula AH de Daivões
A construção deste AH implica a afectação máxima de 407,65 ha, considerando a pedreira 22, e 405,71 ha
considerando a pedreira 35, na variante B (NPA 228) e 444,10 ha ou 442,16 ha, considerando as mesmas
pedreiras, na variante A (NPA 231). As obras de jusante implicam a afectação de mais 10,8 ha de área que
será intervencionada. Não está contabilizada a área ocupada pela barragem e órgão anexos, a ensecadeira de
jusante e desvio provisório do rio Tâmega, os acessos a beneficiar e a linha eléctrica.
Há um aumento de área de apenas 10% do NPA 228 para o NPA 231, isto porque já está considerada a
construção do AH do Alto Tâmega, não havendo, por isso, cauda da albufeira. Nesta situação, não há
aumento da área de amial afectado pelo aumento de cota, mas apenas aumento da área dos habitats não
ripícolas, em especial de carvalhal, que aumenta 36%, e também de sobreiral, que aumenta 17%. Registe-se
ainda a afectação de mais de 5 ha de carvalhal por estaleiros.
O principal impacte decorre das estruturas permanentes e ocorre sobre os ecossistemas aquáticos. Além da
destruição dos habitats, haverá afectação das populações de mexilhões de rio A. anatina e U. delphinus, que
desaparecerão da zona. As populações de jusante destas espécies também serão afectadas pelas obras de
escavação do canal, existindo dúvidas de que seja possível mantê-las ex-situ, durante as obras, e que depois
seja viável a sua colocação na mesma área, tendo em conta as alterações de profundidade, substrato,
velocidade das correntes e qualidade da água que irão ocorrer. Mesmo que se mantenham populações,
ficarão isoladas das populações de montante. No caso do Unio, é referido no Estudo dos mexilhões-de-rio, a
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possibilidade de deslocar os indivíduos recolhidos neste troço para montante da albufeira do Alto Tâmega,
com o objectivo de reforçar as populações, eliminado por completo a presença da espécie nesta zona.
Não está prevista a existência de estruturas de transposição pelo que as populações de peixes ficarão isoladas
das populações de montante. Apenas 2 afluentes terão uma extensão razoável que poderão ter condições
para manter populações de peixes nativas viáveis. No entanto, estas serão muito afectadas pelo crescimento
e expansão das populações de peixes de espécies exóticas pelo que poderão extinguir-se a médio prazo.
Também a Toupeira-de-água terá tendência a extinguir-se na zona, dado que não conseguirá utilizar a
albufeira e as populações ficarão isoladas nos afluentes, com maior probabilidade de se extinguirem. O rio
Beça possui uma bacia alargada pelo que a sua manutenção neste afluente dependerá dos projectos que
vierem a ser implementados. O lagarto-de-água e a Rã-ibérica terão problemas semelhantes. A Lontra
tenderá a rarear na zona, pese embora consiga utilizar a albufeira e talvez transpor a barragem.
Quanto à fauna terrestre, a grande extensão e largura da albufeira, funcionarão como uma barreira eficaz à
passagem de fauna, pelo que todos os corredores de ligação entre ambas as margens, tanto para o lobo
como para outra fauna não-voadora, serão eliminados. Mesmo o troço a jusante da barragem, que poderia
funcionar como um corredor de passagem e que está identificado como tal no EIA, devido ao aumento da
profundidade e das correntes, deverá ser eliminado como corredor ou ficar muito condicionado.
A cota de NPA 228 é menos desfavorável porque implica uma menor destruição de habitats e menor
afectação de habitats importantes para a fauna. Como já foi referido anteriormente, a escolha das cotas está
relacionada com a escolha das variantes, não sendo uma alternativa independente.
Posto de Corte de Padroselos
O Posto de Corte de Padroselos implicará a destruição de uma área de 1,2 ha de pinhal que poderá ter como
impacte a afectação de ninhos de aves florestais que existam nessa área, assim como a perturbação das
comunidades faunísticas envolventes. Durante a fase de exploração, poderão ocorrer situações de
electrocussão de aves, que poderão ser minimizadas com a aplicação de modelos de estruturas de suporte e
ligação de linhas menos problemáticos para a fauna.
Sistema Electroprodutor do Tâmega
O Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET) pode ser constituído pelos 4 AH (variante A) ou apenas por 3 AH
(Variante B), sem o AH de Padroselos. Inclui sempre o Posto de Corte de Padroselos. Este sistema pode ainda
ser complementado com as Derivações de Alvadia e Viduedo para ambas as variantes. O impacte provocado
pela construção simultânea dos vários AH não é apenas a soma das partes porque existem impactes que
serão incrementados. Assim, será feita a avaliação de impacte do SET tendo por base a Variante B, e
verificadas as diferenças para a Variante A e com as Derivações.
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Macrófitas
A variante B implica a afectação de 68 km m de cursos de água, que representa 2,8% da bacia do rio
Tâmega. Nesta extensão ocorrerá a destruição de habitat ripícola, essencialmente amial, habitat prioritário
91E0. A variante A significa um aumento para 92 km de cursos de água afectados, que representa 3,8 % da
bacia. As Derivações representam apenas um acréscimo de 0,02% de extensão de rio ocupado com
albufeiras. A destruição desta vegetação é total, permanente e irreversível e afecta todas as comunidades de
flora e fauna que dela dependam.
Macroinvertebrados
A variante B implica a submersão de cerca de 42 km do rio Tâmega que implicará o desaparecimento das
populações de A. anatina e U. delphinus existentes nesse troço, isolando as populações que se mantiverem a
montante das de jusante. Esta destruição representa 40% da área de distribuição destas espécies no rio
Tâmega. Também será afectada uma parte da população de M. margaritifera do rio Terva. A espécie

C. fluminea aumentará de densidade e tenderá a expandir-se para montante e mesmo para Gouvães/rio
Louredo. A variante A implicará afectar também toda a população de M. margaritifera do rio Beça e deverá
proporcionar condições de expansão de C. fluminea para a bacia do rio Beça. As Derivações não acrescentam
impactes significativos.
Ictiofauna
A variante B implica a transformação de cerca de 68 km de habitat lótico da bacia do Tâmega em lêntico.
A consequência desta situação será o desaparecimento total ou quase total da Truta em toda a área do
Tâmega e Louredo submergida pelas albufeiras e também dos troços a montante de Gouvães e cursos de
água isolados de menor dimensão afluentes do rio Tâmega. A Truta poderá eventualmente manter-se nos
cursos de água de maiores dimensões, desde que aí já existam (veja-se o caso do rio Terva) que mesmo
assim, estarão mais sujeitos a fenómenos de extinção local. O mesmo se passará com o Bordalo e Escalo no
rio Tâmega. No caso das populações de Boga e Barbo, ocorrerá uma a diminuição das populações, com os
exemplares de menores dimensões a refugiarem-se apenas nos cursos de água afluentes, onde existirão os
únicos locais de desova. O Escalo deverá manter-se no rio Louredo apenas a jusante do AH de Gouvães,
provavelmente, apenas a jusante da foz do rio Poio devido à degradação da qualidade da água do rio
Louredo. Haverá um crescimento exponencial das espécies exóticas o que implicará maior pressão sobre as
populações de espécies nativas, quer por competição com as espécies nativas, quer por predação, no caso do
Achigã e Perca-sol. Estas espécies expandir-se-ão a toda as albufeiras do SET e afectarão todos cursos de
água onde estas se inserem ou que convergem para elas, criando condições que propiciam a sua expansão,
deliberada ou acidental, para outras albufeiras e cursos de água. Pelo facto de o EIA não considerar como
viável a instalação de estruturas de transposição, as populações que se mantenham na área de influência de
cada albufeira, ficarão isoladas das situadas a jusante.
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A variante A, além de implicar a alteração das condições de habitats para uma maior área, com as
consequentes alterações e regressões das comunidades de peixes já referidas, implica também o isolamento
do troço do rio Beça Padroselos-Daivões, condenando as populações aí existentes a uma extinção quase
certa, devido à diminuição dos caudais e degradação da qualidade da água. Assim, na albufeira de Daivões,
passaria a existir apenas um curso de água lótico (ribeiro do Ouro) com capacidade para manter populações
nativas que estariam, por isso mesmo, mais sujeitas a extinguir-se. Muito provavelmente, a albufeira de
Padroselos seria também povoada, acidental ou deliberadamente, por espécies exóticas, que até ao momento
não estarão identificadas na bacia do Beça.
As Derivações implicam a afectação de mais dois cursos de água, incluídos ambos na bacia do rio Louredo,
com provável isolamento de populações, pelo que o impacte global sobre esta bacia poderá ser importante.
As estruturas de transposição preconizadas poderão eventualmente minimizar o impacte mas a sua eficácia é
muito duvidosa.
Habitat
A área de habitats afectados pelas duas Variantes e Derivações, considerando as áreas mínimas e máximas
possíveis, são apresentadas no quadro seguinte, onde se refere a área (ha) de habitats naturais mais
relevantes afectada por cada Variante e Derivações. Para o cálculo da área mínima (m) para as estruturas
permanentes (P), consideram-se os NPA mais baixos e para o da área máxima (M) consideram-se os NPA
mais altos. Para o cálculo da área mínima das estruturas temporárias (T), consideram-se a área da pedreira
mais pequena e para a máxima a área da pedreira maior.
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←
Opções
Estruturas
Área
Charnecas
húmidas
Amial
Bidoal
Carvalhal
Sobreiral
Azinhal
Salgueiral
Freixial
Outros
Total

Total A + Derivações

Total variante A

Variante A

Derivações

P

T

m

M

m

M

m

M

4,50

10,50

4,50

10,50

4,50

10,50

183,15
2,50
197,15
82,56
1,90
36,76
1,63
1259,63
1769,78

207,35
3,80
219,95
95,53
5,20
37,96
2,03
1501,69
2084,01

183,11
2,50
178,67
82,56
1,90
36,76
0,10
1248,42
1738,52

207,31
3,80
201,47
95,53
5,20
37,96
0,50
1490,48
2052,75

182,66
2,50
159,99
82,15
1,90
36,76
0,10
1013,61
1484,17

206,86
3,80
182,95
95,12
5,20
37,96
0,50
1217,04
1759,93

→

m

M

P

T

0,45

0,45

0,04

18,68
0,41

18,52
0,41

0,06

18,42

234,81
254,35

273,44
292,82

0,90
2,55
3,55

0,63
8,66
27,71

←
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Variante B
P

Total variante B

Total B + Derivações

T

m

M

4,50

10,50

145,96
2,50
78,89
82,08
1,90
29,66
0,10
646,57
992,16

170,16
3,80
101,85
95,05
5,20
30,86
0,50
850,00
1267,92

m

M

0,45

0,45

18,17
0,41

17,98
0,41

179,50
198,53

202,81
221,65

m

M

m

M

4,50

10,50

4,50

10,50

146,41
2,50
97,06
82,49
1,90
29,66
0,10
826,07
1190,69

170,61
3,80
119,83
95,46
5,20
30,86
0,50
1052,81
1489,57

146,45
2,50
115,54
82,49
1,90
29,66
1,63
837,28
1221,95

170,65
3,80
138,31
95,46
5,20
30,86
2,03
1064,02
1520,83

→

128

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

No total da construção dos 3 AH previstos na variante B, serão afectadas pelo menos 1 190,69 ha, dos quais
153,41 ha de habitats prioritários e 211,21 ha de habitats importantes para a conservação, nomeadamente de
carvalhal e sobreiral. No máximo, considerando as cotas de NPA mais altas, será afectada uma área de
1 489,57 ha, aumentando a área de habitats prioritários para 184,91 ha e a de outros habitats importantes
para 251,85, com um aumento significativo da área de carvalhal, sobreiral e azinhal.
Na variante A, são afectados pelos menos 1.738,52 ha, dos quais 190,11 ha de habitats prioritários e
299,99 ha de habitats importantes com especial destaque para o carvalhal cuja área afectada aumenta
significativamente face à variante B (84%). Considerando as áreas máximas, serão afectados 2 052,75 ha,
dos quais 221,61 de habitats prioritários e 349,66 ha de habitats importantes.
Tanto na variante B como na variante A, a área de estruturas permanentes é muito superior à das estruturas
temporárias, sendo a destruição total e irreversível nas primeiras e supostamente passível de recuperação nas
segundas.
As Derivações acrescentam um pouco mais de área de habitats afectados a cada uma das variantes. Tal como
referido antes, estas áreas não correspondem às áreas correctas porque falta ainda acrescentar as áreas de
estruturas não contabilizadas das barragens e órgãos anexos, dos acessos, e das linhas, das obras de jusante,
das derivações dos cursos do rio.
Flora
Não estão identificados impactes significativos para as espécies da flora mas quanto maior a área de habitats
naturais afectada, maior a probabilidade de destruição de locais importantes para a flora, nomeadamente de
endemismos, incluindo os já referidos para cada um dos AH.
Herpetofauna
A grande área de habitats naturais afectada pela variante B, implicará um impacte significativo sobre as
populações de répteis e anfíbios, nomeadamente para aqueles mais dependentes de meios aquáticos lóticos,
como sejam a Rã-ibérica, o Lagarto-de-água e a Salamandra-lusitânica. O maior impacte registar-se-á no rio
Tâmega devido à grande extensão de área submergida pelas duas albufeiras de Daivões e Alto Tâmega, que
não terão condições para manter as populações destas espécies, pelo que se perderá a conectividade entre as
populações que ficarem isoladas nos afluentes abrangidos pelas albufeiras, com maior probabilidade de se
extinguirem. Também haverá um isolamento das populações de ambas as margens do rio Tâmega. A variante
A, além de implicar um maior número de populações destas espécies afectadas, implica também o
desaparecimento dos corredores de ligação entre a Serra do Barroso, vale do Tâmega e serra do Alvão,
formados pelo rio Beça e seus afluentes. Além disso, criaria um outro troço isolado entre Padroselos e
Daivões, onde a probabilidade de extinção destas espécies seria maior. As Derivações implicariam a afectação
e isolamento de populações das espécies já referidas, nos cursos de água onde seriam implantadas.
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Aves
Na variante B, o maior impacte ocorrerá no rio Tâmega devido à maior destruição contínua de habitat lótico e
de vegetação ripícola. A ave mais afectada será o Melro-de-água que, no entanto, se poderá manter nos
afluentes. Outras espécies serão igualmente afectadas mas devido à sua capacidade de voar, poderão
continuar a aproveitar as pequenas manchas de habitats favoráveis que se mantenham na zona.
Na variante A, há a acrescentar maior área de habitat que será afectado com o agravar da diminuição da
densidade de determinadas espécies de aves, particularmente do Melro-de-água. As Derivações não
acrescentam impacte significativo a esta situação.
Toupeira-de-água
A variante B implicará o desaparecimento de uma grande extensão de habitat desta espécie que apenas se
manterá nos cursos de água que mantenham condições favoráveis à sua existência. Devido ao isolamento
desses cursos de água, muito provavelmente desaparecerá dos troços de montante do AH de Gouvães e dos
afluentes de menor dimensão do rio Tâmega, mantendo-se apenas na bacia a montante do AH do Alto
Tâmega, e nos afluentes maiores. A situação na albufeira de Daivões será particularmente dramática porque
apenas existem dois afluentes com condições adequadas, sendo um deles o rio Beça. Grande parte do Sitio
de Importância para esta espécie desaparecerá, mantendo-se a bacia do Beça como área importante.
Com a variante A, a quase totalidade do Sitio Importante para a Toupeira-de-água desaparecerá. Além da
espécie desaparecer da zona da albufeira de Padroselos, deverá também extinguir-se do troço de jusante
desta albufeira, podendo manter-se apenas nos troços de montante desta bacia. As Derivações implicam a
afectação de mais dois cursos de água, ambas incluídas na bacia do rio Louredo, com muito provável
fragmentação e isolamento de populações.
Lontra
Tal como para outras espécies aquáticas não-voadoras, o maior impacte da variante B sobre as populações de
Lontra ocorrerá no rio Tâmega com a destruição de uma extensão contínua muito significativa de habitat para
a lontra. No entanto, a sua maior versatilidade permitirá que a espécie se mantenha na zona, utilizando as
albufeiras como habitat de alimentação e os afluentes como habitat de abrigo. Devido à diminuição do habitat
favorável para a espécie, haverá uma diminuição significativa dos efectivos populacionais da espécie.
A variante A terá como consequência um agravamento da situação populacional da Lontra na região.
As Derivações não devem ter um impacte substancial.
Lobo
A variante B terá como impacte directo a afectação das alcateias do Minhéu e da Sombra, quer por ocupação
de áreas dos seus centros de actividade, quer pela perturbação provocada pelas obras. A situação da alcateia
do Minhéu é particularmente preocupante pelo facto de não ter sido confirmada nos últimos anos. Além disso,
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mesmo após o final das obras, é previsível um maior nível de perturbação nestas zonas, quer pela utilização
das estruturas que se mantenham, quer pelo previsível desenvolvimento de novas actividades relacionadas
com as albufeiras pelo que a re-instalação desta alcateia e a manutenção da alcateia da Sombra poderão ficar
comprometidas.
A construção das duas barragens no rio Tâmega irá criar uma barreira intransponível entre as duas margens
do rio, impedindo a dispersão de indivíduos do núcleo da Peneda-Gerês para o núcleo Alvão-Padrela, cortando
os 4 corredores preferenciais que foram identificados no EIA. A minimização deste impacte será muito difícil
ou impossível, tendo em conta que a extensão das passagens a construir e a artificialidade das mesmas, o
que condicionaria a sua utilização pelo lobo. Além disso, o seu custo seria muito elevado e não é possível
garantir a sua exclusividade para a fauna, porque representariam um trajecto mais curto entre as duas
margens para as populações humanas circundantes, pressionando a sua utilização para esse fim, mesmo
garantindo uma via pavimentada sobre o coroamento da barragem do Alto Tâmega.
A variante A agrava a situação de isolamento dos núcleos de ambas as margens do rio Tâmega, porque a
albufeira de Padroselos seria mais um obstáculo que seria necessário flanquear, aumentando a distância entre
alcateias de ambas as margens, e os corredores formados pelos cursos de água da bacia do Beça, seriam
eliminados, obrigando à utilização de outros corredores porventura menos adequados ou mais perigosos.
As Derivações representam um impacte acrescido sobre o lobo, por afectação da alcateia do Alvão,
nomeadamente na fase de obra. Tendo em conta que esta alcateia poderá estar instável, dado não ter sido
confirmada com segurança nos últimos anos, as obras das Derivações poderão introduzir um impacte
significativo que poderá levar ao desaparecimento da mesma.
Outros mamíferos não voadores
A situação das variantes A e B descritas para o lobo aplicam-se às outras espécies de mamíferos não
voadores. Não se prevê um acréscimo de afectação significativa decorrente da construção das Derivações.
Quirópteros
Na variante B está identificada a submersão de dois abrigos confirmados e de um potencial. Como já foi
referido anteriormente, a prospecção foi incompleta pelo que será previsível a descoberta de mais abrigos.
A destruição de abrigos não é minimizável.
A destruição de uma extensão considerável de galeria ripícola, nomeadamente no rio Tâmega, que constitui
um dos habitats preferenciais de alimentação dos morcegos, principalmente das populações e espécies menos
relacionadas com os núcleos urbanos, constituirá um impacte muito significativo sobre as populações de
quirópteros da zona. Esta afectação ocorrerá principalmente sobre as espécies mais dependentes dos habitats
naturais e por isso mais ameaçadas, obrigando os indivíduos a deslocarem-se a maiores distâncias para se
alimentarem, com maior exposição a perigos diversos, pelo que a consequência natural será uma diminuição
acentuada das densidades populacionais.
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Na variante A, acrescenta-se ainda a destruição de um abrigo potencial. A comunidade de morcegos de
Padroselos não será muito importante pelo que o impacte acrescido não será muito significativo.
As Derivações não acrescentam impactes significativos.
Insectos
Apenas está identificada a afectação de uma das duas populações de Maculinea alcon e a afectação das
espécies Euphydrias aurinias, Coenagrion mercoriale e Oxygastra curtisii, sendo a situação idêntica para
ambas as variantes. Este tema está claramente subestimado pelo que seria necessário realizar trabalho de
campo para identificar o real impacte da construção destes AH. Todas as espécies dependentes de ambientes
lóticos e de vegetação ripícola numa das fases da sua vida, serão afectados, com maior intensidade pela
variante A do que pela B. As Derivações deverão acrescentar algum impacte, pelo facto de existir maior área
afectada mas desconhece-se a sua significância.
Súmula Sistema Electroprodutor do Tâmega
A variante B do SET, que implica a construção dos AH de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega, com alternativas
de cotas de NPA para o AH de Gouvães e AH de Alto Tâmega e cota de NPA 228 para o AH de Daivões, terá
um impacte ambiental muito significativo sobre habitats naturais, comunidades florísticas e faunísticas da
zona, a saber:
ocupação de uma área máxima de 1490 ha ou mínima de 1191 ha, dependendo das alternativas de
NPA e de pedreiras, 83% ou 85% dos quais de forma permanente, afectando, na sua grande maioria,
vários habitats naturais;
destruição no mínimo de 153 ha e no máximo de 185 ha de habitats prioritários, nomeadamente de
amial e bidoal, correspondendo as subtipo pt1 e pt2 do habitat 91E0, e de charnecas húmidas,
correspondendo ao habitat 4020;
destruição no mínimo de 211 ha e no máximo de 252 ha de habitas naturais arbóreos com
importância para a conservação da natureza, como sejam os carvalhais, os sobreirais, azinhais,
salgueirais e freixiais;
submersão de 68 km de cursos de água da bacia do rio Tâmega, sendo 42 km contínuos no rio
Tâmega;
desaparecimento das populações de A. anatina e U. delphinus nos 42 km do rio Tâmega, a que
poderão ser acrescidos os 2,7 km a jusante de Daivões o que representa 40% da área de distribuição
destas espécies no rio Tâmega e isolamento dos núcleos situados a montante dos de jusante;
provável extinção a médio prazo da população de M. margaritifera do rio Terva;
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desaparecimento da Truta do rio Tâmega, na zona das albufeiras, e muito provável desaparecimento
da espécie em toda esta área dado não estar identificada a sua presença a montante da albufeira do
AH Alto Tâmega nem nos cursos de água afluentes do rio Tâmega que convergem para as albufeiras;
desaparecimento do Bordalo e Escalo do rio Tâmega, na zona das albufeiras, e isolamento das
populações a montante da albufeira do AH Alto Tâmega e nos cursos de água afluentes do rio
Tâmega que convergem para as albufeiras. Maiores probabilidades de extinção dos núcleos mais
pequenos;
afectação provável do Verdemã-do-norte;
diminuição acentuada dos efectivos de Boga e Barbo no rio Tâmega;
aumento e expansão das populações de peixes exóticos e do bivalve C. fluminea dentro das albufeiras
do rio Tâmega e colonização da albufeira de Gouvães, afectando uma bacia onde não está registada
a sua presença. Aumento da probabilidade de expansão destas espécies para outras albufeiras/cursos
de água mesmo fora da bacia do rio Tâmega, de forma deliberada ou acidental, nomeadamente pela
utilização das albufeiras para actividades recreativas ou de combate a incêndio. Maior pressão sobre
as espécies nativas;
desaparecimento da Toupeira-de-água do rio Tâmega na zona das albufeiras e isolamento de
populações a montante da albufeira do AH Alto Tâmega e nos cursos de água afluentes do rio
Tâmega que convergem para as albufeiras. Maiores probabilidades de extinção dos núcleos mais
pequenos. Também deverá desaparecer da zona da albufeira de Gouvães e dos troços a montante
desta e em grande parte do troço a jusante deste AH. Afectação muito significativa do Sitio
Importante para a Toupeira–de-água do rio Tâmega;
desaparecimento do Lagarto-de-água e da Rã-ibérica do rio Tâmega na zona das albufeiras e
isolamento de populações a montante da albufeira do AH Alto Tâmega e nos cursos de água
afluentes do rio Tâmega que convergem para as albufeiras. Maiores probabilidades de extinção dos
núcleos mais pequenos. Também deverá desaparecer da zona da albufeira de Gouvães e dos troços a
montante desta. Afectação da área prioritária de conservação do Lagarto-de-água que liga a serra do
Barroso à serra do Alvão;
diminuição acentuada dos níveis populacionais de lontra;
afectação directa das alcateias de lobo do Minhéu e da Sombra, com agravamento da situação destas,
com especial destaque para a primeira que poderá desaparecer definitivamente. Criação de barreira
intransponível entre os núcleos da Peneda-Gerês e Alvão-Padrela, agravando a situação deste último;
criação de barreira intransponível à conexão entre as populações de mamíferos terrestres não
voadores, da margem esquerda e direita do rio Tâmega;
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destruição de abrigos de quirópteros e de uma grande extensão de habitat de alimentação;
destruição de uma das duas melhores populações de Maculinea alcon;
afectação de Euphydrias aurinias, Macromia splendens, Coenagrion mercoriale e Oxygastra curtissi.
Para esta última espécie, o SIC Alvão-Marão é um dos poucos locais conhecidos de presença da
espécie a nível nacional.
Com a variante A, acrescentam-se ainda os seguintes impactes:
aumento da área afectada pelos AH, perfazendo um total de 2.053 ha máximo, ou 1.739 ha mínimo,
dependendo das alternativas de NPA e pedreiras, sendo cerca 85% de forma permanente;
aumento da área de habitats prioritários, em particular do habitat 91E0, perfazendo um total de
190,11 ha mínimo ou 221,61 ha máximo;
destruição de mais 81,64 ha de carvalhal, perfazendo um total de 299,99 ha ou 340,66 ha de habitats
naturais arbóreos com especial interesse para a conservação da natureza;
aumento da extensão de troços de rio submersos para 92 km;
desaparecimento da população de M. margaritifera do rio Beça;
aumento da extensão de rios sem Truta e Escalo, por desaparecimento destas da área da albufeira,
diminuição das populações de Boga e Barbo e expansão das espécies de peixes exóticas a uma bacia
onde estas ainda não estão identificadas. Maior fragmentação e isolamento das populações de
espécies nativas que restarem, ficando mais sujeitas a fenómenos estocásticos que provoquem
extinção local, nomeadamente por degradação da qualidade da água;
aumento da extensão de rios sem Lagarto-de-água, Rã-Ibérica e Salamandra-Lusitânica e perda da
área de conectividade entre a Serra do Barroso e a Serra do Alvão, considerada prioritária para o
Lagarto-de-água. Isolamento das populações situadas a montante;
aumento da extensão de rios sem Toupeira-de-água, que ficará isolada nos troços de montante e
desaparecimento total do Sitio Importante para a Toupeira-de-água do rio Tâmega;
agravamento da diminuição da densidade da Lontra;
isolamento do troço do rio Beça entre Padroselos e Daivões, com aumento das probabilidades de
extinção das espécies aí presentes, tais como Truta, Toupeira-de-água e Lagarto-de-água;
eliminação dos corredores de dispersão do lobo e de outros mamíferos não voadores que atravessam
a área da albufeira e dos corredores formados pelas linhas de água do Beça e afluentes, que
permitem a dispersão de indivíduos desde a Serra do Barroso até ao Vale do Tâmega.
Derivações
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A inclusão das Derivações na variante A ou B representa, no geral, um acréscimo de impactes pouco
significativo ao projecto. No entanto, implicam a afectação de mais dois troços de rios, com todas as
implicações de destruição e fragmentação de habitats e populações da fauna e flora, agravando,
cumulativamente com o AH de Gouvães, o impacte sobre a bacia do rio Louredo. Acresce ainda a afectação
de mais uma alcateia de Lobo.
Impactes cumulativos
O impacte deste projecto não pode ser aferido apenas per si, mas também pelo que ele contribui para o
impacte global, cumulativamente com outros projectos já aprovados ou em fase de aprovação. Os impactes
cumulativos podem ser analisados a nível local, regional e nacional.
Ecossistemas aquáticos
Conforme já foi referido, o maior impacte deste projecto verifica-se sobre os ecossistemas aquáticos e sobre
as suas comunidades de fauna. A nível local, pode-se analisar este impacte ao nível da bacia do rio Tâmega e
a nível regional a nível da bacia do Douro.
Ao nível da bacia do Tâmega, verifica-se que existe já uma grande barragem (Torrão) e vários pequenos
aproveitamentos hídricos localizados no rio Tâmega ou nos seus afluentes, conforma se pode verificar na
Figura 1 (em anexo). Estão também identificados alguns Aproveitamentos já aprovados, embora ainda não
implantados, mas desconhece-se a situação de muitos pedidos de Aproveitamentos Hídricos, nomeadamente
para o rio Olo, conforme referido no EIA. No âmbito do PNBEPH está projectada a barragem do Fridão,
localizada entre o Torrão e Daivões, tendo merecido já a aprovação da CA em fase de AIA.
Ao nível da bacia do Douro, existe um grande número de barragens e de pequenos aproveitamentos hídricos,
estando em construção o AH do Baixo Sabor e já aprovado, o AH de Foz Tua, incluído no PNBEPH. Existe um
número muito grande de pedidos para construção de Aproveitamentos Hídricos, que podem alterar
totalmente a situação de fragmentação dos cursos de água.
A nível nacional merecem destaque os restantes AH do PNBEPH (Alvito e Girabolhos) e os AH de construção
mais recente como sejam o AH Ribeiradio e o AH Alqueva.
É ainda de realçar o elevado número de Aproveitamentos hídricos já existentes, aprovados ou em análise
(mini-hidricas, hidroagrícolas, abastecimento de água, ….), nomeadamente na região norte e centro, que
criam impactes sobre as comunidades aquáticas, nomeadamente fragmentação e isolamento de populações.
Apesar de algumas destas estruturas possuírem mecanismos de transposição, não servem para todas as
espécies e a sua eficácia depende de muitos factores, sendo, no geral, baixa.
Macrófitos
Ao nível da bacia do Tâmega, a construção deste projecto e do Fridão implicará a afectação de cerca de
78 km do rio Tâmega onde ocorrerá a destruição total da vegetação ripícola, nomeadamente de habitat
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prioritário amial. Somando com a barragem do Torrão, ficarão submersos cerca de 107 km do rio Tâmega, o
que representa 76% da extensão do rio a nível nacional. Apenas ficarão pequenas bolsas de vegetação deste
tipo no rio Tâmega, entre a cauda da albufeira do Torrão e o escalão de jusante do AH de Fridão, entre a
cauda da albufeira do Fridão e o AH de Daivões (mesmo assim afectadas por obras) e a montante do AH Alto
Tâmega. Mesmo nesta zona de montante, a actividade agrícola e a cidade de Chaves, limitarão muito a
existência deste habitat. Na totalidade dos cursos de água afectados por albufeiras, estima-se que 7% da
bacia do Tâmega fique submerso por grandes albufeiras, o que representa um aumento de 5 vezes a área
inundada actual.
Este habitat manter-se-á nos afluentes do Tâmega, inclusive em grande parte da bacia do Beça, se não for
aprovada a variante A deste projecto. No caso do AH de Gouvães, a construção da barragem do Cabouço
afectará parte das galerias ripícolas submergidas pela albufeira de Gouvães, pelo que as diferenças entre os
NPA para o AH de Gouvães se atenuam.
A nível da bacia do Douro, apesar da destruição que será provocada pelos AH Foz Tua e Baixo-Sabor, deverão
existir ainda muitos cursos de água onde este habitat se mantém, embora a fragmentação deste habitat seja
cada vez mais acentuada. O mesmo será válido a nível nacional.
Assim, considera-se que há uma destruição significativa de habitat 91E0 por este projecto a nível local.
De acordo com a ficha deste habitat, disponível no Plano Sectorial da RN 2000 (PSRN), um dos objectivos de
conservação deste habitat é a manutenção da sua área de ocupação o que não acontecerá com a
implementação deste projecto.
Macroinvertebrados
Relativamente à M. margaritifera, apenas são conhecidas, na bacia do Tâmega, as populações identificadas
no EIA deste projecto pelo que a destruição da população do rio Beça, na variante A, e o agravamento da
situação da população do rio Terva (em ambas as variantes) têm um impacte muito significativo. É de registar
que a população do rio Beça se considera viável e que a população do rio Terva se considera recuperável.
Ao nível da bacia do Douro, estão identificadas populações desta espécie nos rios Tuela, Rabaçal e Mente
(afluente do Rabaçal), sendo estas viáveis, e no rio Paiva está identificada uma população muito envelhecida
em risco de extinção. A população do rio Mente desapareceu com a construção do AH do Rabaçal que
também afectou a população deste rio, pelo que assume maior importância a preservação das populações do
Tuela e Beça.
A nível nacional, apenas foram identificados mais dois locais de presença da espécie, no rio Cávado e no rio
Neiva. Em ambos os locais, apenas foram encontrados três indivíduos pelo que estas populações estão
condenadas à extinção.
Assim, pese embora as populações dos rios Beça e Terva constituam descobertas novas, a situação dramática
da espécie em Portugal e no mundo, exponencia a importância da preservação de populações desta espécie.
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De referir que Portugal ainda não definiu áreas suficientes para a conservação desta espécie de acordo com a
Decisão da Comissão de 19 de Julho de 2006.
No caso das populações de A. anatina e U. delphinus, haverá uma destruição total das populações
submergidas pelas albufeiras (Fridão, Daivões e Alto Tâmega), podendo estas subsistir a montante do AH Alto
Tâmega e eventualmente no troço lótico Torrão-Fridão, apesar de este não ser um local de presença
conhecida. Existem também dúvidas se haverá condições para manter populações no troço lótico FridãoDaivões. Esta destruição cumulativa representa 73% da área de distribuição desta espécie no rio Tâmega, e
as populações de montante do Alto Tâmega estão localizadas numa área com forte influência antrópica, onde
o risco de extinção será elevado. De referir ainda que o AH da Peneda, isola um troço de 3 ou de 1 km
(dependendo do NPA do Alto Tâmega) entre a cauda da albufeira do Alto Tâmega e este Aproveitamento,
com um elevado risco de extinção destas espécies, pela existência de ameaças várias, nomeadamente pela
competição com as espécies exóticas que se irão expandir e desenvolver. Além disso, a população de

U. delphinus poderá estar, de acordo com o EIA, em regressão pelo que é provável o desaparecimento
completo da espécie. A população de A. anatina do rio Tâmega foi considerada uma das mais importantes do
país.
No caso da bacia do Douro, estas duas espécies serão afectadas pelos AH Foz Tua e Baixo-Sabor, onde
desaparecerão populações muito importantes destas duas espécies. Com a afectação das populações do
Tâmega, conforme já foi referido, restarão apenas as populações do Côa e Águeda, e situação muito duvidosa
na ribeira de Aguiar, no caso da Anodonta, e a montante do Tua (incluindo Tuela e Rabaçal), Côa e Águeda
no caso do Unio. Assim, para ambas as espécies o impacte regional é muito significativo.
A nível nacional, ambas as espécies apresentam uma suposta distribuição alargada, sendo afectadas pelos
AH Ribeiradio, Alqueva e Girabolhos. De acordo com o Atlas dos Bivalves de Água Doce, deverão subsistir
ainda várias populações destas espécies em várias bacias hidrográficas, não se conhecendo a importância de
cada uma delas. No entanto, tendo em conta que as populações do Tâmega de A. anatina foram
consideradas como as mais importantes do país, e que a situação de U. delphinus no rio Tâmega poderá ser
de declínio, onde antes era abundante, o que poderá estar a ocorrer noutros locais, considera-se, mesmo
assim, que o impacte sobre as populações do Tâmega, poderá ser significativo.
Assim, considera-se que o impacte sobre estas espécies será muito significativo a nível local e regional e
significativo a nível nacional.
No caso da C. fluminea, a espécie não foi identificada no Tâmega durante a realização do Atlas dos Bivalves
de Água Doce (2006), pelo que a sua presença nesta bacia e em tão grande abundância, demonstra bem a
sua capacidade invasiva. A concretização dos vários AH na bacia do rio Tâmega criará condições ideais à sua
expansão e proliferação pelo que será certa a ocupação de todas as albufeiras. Esta situação potenciará ainda
a probabilidade de colonização de outras albufeiras/cursos de água, devido à facilidade com que as larvas
poderão ser transportadas para outros locais de forma acidental, nomeadamente através de objectos

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

137

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

colocados na água e transportados para outros locais em actividade recreativas (barcos, bóias, remos,…) ou
outras (utilização de meios de combate a incêndio, por exemplo). A sua expansão e abundância poderão
provocar impactes significativos sobre as espécies nativas, assim como importantes impactes económicos nos
aproveitamentos hídricos por colmatação das tubagens.
A espécie foi identificada no Tua e no Sabor na zona de ambos os AH, pelo que a nível regional, deverá existir
um crescimento muito acentuado desta espécie. A nível nacional, a espécie também foi identificada nos
cursos de água onde serão realizados os AH pelo que a sua colonização por esta espécie, se não tiver já
ocorrido, irá ocorrer brevemente.
Ictiofauna
A barragem do Torrão selou a bacia do Tâmega à passagem de peixes migradores, pelo que, apesar de esta
se situar numa posição privilegiada na bacia do Douro, relativamente próxima da foz, deixou de ter
importância para estas espécies. Os exemplares de enguia que foram detectados na bacia deverão resultar de
introduções deliberadas mas sem qualquer expressão nas populações da espécie. Se com uma grande
barragem apenas, ainda seria possível perspectivar a instalação de um eventual mecanismo de transposição
ou a realização de acções de captura e transporte de peixes para montante ou jusante, essa situação deixa
de ser viável com 4 grandes barragens, pelo que definitivamente, esta bacia é eliminada da rota dos peixes
migradores. Assim, restam as populações de peixes nativos, como a Truta, a Boga, o Barbo, o Escalo, o
Bordalo e o Verdemã-do-norte (caso se confirme a sua presença) e eventualmente o Ruivaco.
Como já foi referido, o AH do Torrão e os AH previstos do Fridão e deste projecto, alterarão os habitats em
cerca de 76% do rio Tâmega, tornando-o num habitat lêntico, além de provocarem a fragmentação e
isolamento das populações de peixes que subsistam. Dentro das albufeiras, desaparecerão várias espécies de
peixes nativas e outras diminuirão de densidade ao contrário das espécies exóticas que deverão aumentar de
forma exponencial. Estas irão agravar ainda mais a situação das espécies nativas, devido à competição e
predação sobre as populações das espécies nativas e a expansão para cursos de água onde ainda não
existem. Os pequenos aproveitamentos hídricos também contribuirão para o isolamento de populações, dado
que muitos deles não possuem sistemas de transposição e os que possuem, muitas vezes são ineficazes.
No rio Tâmega, o AH da Peneda, situado a cerca de 1 ou de 3 km a montante da cauda da albufeira do Alto
Tâmega, dependendo do NPA, já está actualmente a provocar a fragmentação das populações aquáticas, por
não possuir mecanismos de transposição de fauna, e irá criar um isolado entre o SET e este AH. As
populações que ficarem aqui isoladas e que não possuam capacidade de utilização da albufeira do Alto
Tâmega terão uma elevada probabilidade de extinção.
No caso do rio Beça, existem 2 AH a montante, Canedo e Covas do Barroso. O primeiro, localizado no rio
Beça a cerca de 8 km a montante da cauda da albufeira de Padroselos, possui uma escada para peixes, pelo
que, dependendo do seu funcionamento, poderá ser garantida a conexão entre as populações de jusante e de
montante. O segundo, situado no rio Covas a cerca de 4,5 km a montante da albufeira, não possui nenhum
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mecanismo de transposição, o que criará um isolado populacional. A menos de 1 km a jusante da barragem
de Padroselos, existe o AH de Bragadas que possui uma escada para peixes que não é eficiente e encontra-se
actualmente danificada.
No caso da bacia do rio Louredo, a barragem de Cabouço (a construir) e a barragem da Falperra, situadas a
montante da albufeira de Gouvães, não terão estruturas de transposição da fauna. A barragem do Cabouço
situa-se imediatamente a montante da albufeira de Gouvães, aumentando a extensão de rio afectado e
deixando um troço de rio a montante ainda mais pequeno e isolado. A barragem da Falperra situa-se no rio
Torno a cerca de 4 km a montante da albufeira de Gouvães, fragmentando o troço livre deste rio em dois
troços menores, onde a extinção das populações piscícolas é certa. Refira-se ainda que nesta albufeira foi
detectada a presença de espécies de peixes exóticas (Achigã, Perca-sol e Carpa).
O AH da Eiradeira (actualmente em fase de análise de pedido de prorrogação da DIA), situado a jusante da
barragem de Gouvães, tem prevista a instalação de um sistema de transposição para peixes. O AH de
Alvadia, situado imediatamente a jusante do açude de Alvadia, não possui nenhuma passagem para peixes.
A Truta será a espécie mais afectada pelo facto de ser muito sensível à degradação da qualidade da água,
pelo que deverá desaparecer de todas as albufeiras e dos cursos de água mais pequenos que fiquem
isolados. Mesmo os cursos de água de maiores dimensões e com potencial para albergar truta ficarão mais
sensíveis a fenómenos estocásticos que potenciarão a extinção destes núcleos.
Tanto o Bordalo como o Escalo, peixes de pequenas dimensões, passarão por uma situação semelhante, pese
embora o facto de não serem tão sensíveis à qualidade da água. O Bordalo tem já actualmente, uma
distribuição muito restrita na bacia do Tâmega, com cerca de metade dos seus locais de presença situadas
em áreas que serão afectadas por albufeiras, pelo que deverá ocorrer uma diminuição muito significativa da
presença desta espécie nesta bacia. Já a Boga e o Barbo, deverão manter populações nas albufeiras,
constituídas por exemplares de maiores dimensões, e usar os afluentes para desovar e para o crescimento
dos alevins. O Ruivaco é intolerante às barragens pelo que possivelmente desaparecerá da bacia do Tâmega.
A nível da bacia do Douro, a construção dos AH do Baixo Sabor e de Foz Tua não terá efeitos na Truta mas
apenas nos ciprinideos e potencialmente também sobre o Verdemã-do-norte. No entanto, sendo estas
populações ainda bastante abundantes, não se espera um impacte significativo. O mesmo se passará a nível
nacional.
Assim, o impacte esperado sobre os peixes será muito significativo para a Truta, Bordalo e Escalo a nível
local. No entanto, importa referir que os objectivos de conservação estipulados para o Bordalo no PSRN
previam o aumento dos efectivos populacionais, o que é totalmente contrariado por este projecto, pelo que a
perda de populações provocada por este projecto passa a ser considerado um impacte significativo a nível
nacional.
No caso do Verdemã-do-norte será muito significativo a todos os níveis, se for confirmada a sua presença.
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Herpetofauna ribeirinha
Os anfíbios e répteis relacionados com ambientes lóticos, Rã-ibérica, Salamandra-lusitânica e o Lagarto-deágua, apresentam uma distribuição alargada dentro da bacia do Tâmega. A construção das grandes
barragens irá eliminar todo o habitat disponível nessa zona, provocando o seu desaparecimento. No caso do
Tâmega, apenas se poderão manter populações no troço Torrão-Fridão, Fridão-Daivões e a montante do
AH Alto Tâmega. Também se poderão manter populações isoladas em afluentes com condições mais
adequadas, dado que estas populações não terão capacidade de transpor as albufeiras, pelo que as
populações de ambas as margens do rio Tâmega deverão ficar isoladas uma da outra. No caso do Lagarto-deágua, registe-se a afectação do corredor de ligação entre duas áreas prioritárias, no âmbito deste projecto,
que poderá ser agravado pela construção do AH Padroselos.
A nível de bacia do Douro, os AH Foz Tua e Baixo-Sabor não terão influência nas populações de Lagarto-deágua e de Salamandra-lusitânica e apenas ao nível da Rã-ibérica. No entanto, será uma afectação no extremo
jusante da área de distribuição de ambas as bacias, pelo que não se considera um impacte muito relevante.
A nível nacional, os AH de Ribeiradio e de Girabolhos, acrescentarão mais impacte sobre as populações destas
três espécies que também terão sido afectadas pelos numerosos aproveitamentos hídricos instalados nos
últimos anos. No entanto, apesar do aumento da fragmentação das populações, não se prevê um impacte
muito significativo.
Assim, o impacte da construção deste projecto será sentido mais a nível local e particularmente no caso do
Lagarto-de-água.
Toupeira-de-água
A Toupeira-de-água apresenta uma distribuição abrangente pela bacia do rio Tâmega. A construção das
3 grandes barragens no rio Tâmega implicará o desaparecimento desta espécie deste rio no troço ocupado
por estas, mantendo-se apenas nos troços a montante do AH Alto Tâmega e no troço Torrão-Fridão em
ligação com o rio Olo. O troço Fridão-Daivões não deverá apresentar condições adequadas à espécie.
Também deverá manter-se em alguns cursos de água mais extensos que desaguam nas albufeiras, onde
estará mais sujeita a extinções. Em muitos destes cursos de água já se encontram implantados
aproveitamentos hídricos que podem já estar a fragmentar as populações desta espécie e potenciar a sua
extinção. Deverá também desaparecer do rio Torno a montante da barragem de Gouvães e do rio Beça, entre
a foz e a barragem de Padroselos se esta for construída. A totalidade do Sitio Importante para a Toupeira-deágua do rio Tâmega será afectado, podendo subsistir a bacia do Beça se o AH de Padroselos não for
aprovado.
Ao nível da bacia do Douro, o AH de Foz Tua e o AH do Baixo-Sabor afectam populações de Toupeira-deágua, tanto no rio principal como nos seus afluentes. As populações também deverão estar a ser afectadas
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pela construção de numerosos aproveitamentos hídricos na área de distribuição da espécie. O Sitio de
Importância do Sabor será afectado, em parte, pela construção do AH Baixo-Sabor.
A nível nacional, o AH de Ribeiradio e o AH de Girabolhos, incidem sobre a área de distribuição da espécie,
provocando seu desaparecimento da albufeira e a criação de núcleos isolados. A espécie também é afectada
pelos numerosos aproveitamentos hídricos que estão a ser implementados na área de distribuição da espécie.
O Sitio importante do Vouga foi afectado pelo AH Ribeiradio e o Sitio Importante do Mondego será afectado
pelo AH Girabolhos.
Assim, considera-se que o impacte deste projecto a nível local é muito significativo e a nível regional e
nacional, significativo ou muito significativo, tendo em conta a área de distribuição reduzida da espécie, o
nível crescente de ameaças sobre a mesma e o desconhecimento actual sobre o estado das suas populações.
Lontra
Com a construção das várias barragens na bacia do Tâmega, espera-se um decréscimo acentuado da
densidade populacional da espécie embora não desapareça totalmente. O Sitio importante do Alvão-Marão
será afectado com a construção do AH Gouvães.
A nível regional, os AH Foz Tua e Baixo Sabor afectarão populações de lontra, pelo que se espera igualmente
um decréscimo da densidade populacional. Registe-se o facto de estes dois AH afectarem sítios prioritários de
conservação da lontra (Douro e Sabor).
A nível nacional, todos os AH considerados (Ribeiradio, Girabolhos, Alvito e Alqueva) afectam populações de
lontra com a mesma tipologia de impacte. No caso de Ribeiradio é afectado o Sitio prioritário do Vouga, no
caso de Alvito é afectado o sítio prioritário de Tejo/Ocreza e no caso de Alqueva é afectado o Sitio prioritário
Juromenha.
Assim, considera-se que o impacte a nível local será significativo e a nível regional e nacional será moderado.
Ecossistemas terrestres
De forma a ter uma situação de avaliação de impactes cumulativos de dimensão idêntica à dos ecossistemas
terrestres, considera-se como nível local, todos os concelhos ribeirinhos da bacia do Tâmega e como nível
regional a região norte. Como projectos mais importantes e impactantes a considerar, além dos AH já
anteriormente referidos, incluem-se também as novas rodovias (AE, IP, IC) e os Parques Eólicos.
Habitats
Neste projecto, além do amial já referido, foi detectado um outro habitat prioritário, 4020 – charnecas
húmidas, não directamente relacionado com os ecossistemas aquáticos. Este habitat existe essencialmente
em pequenas manchas nas regiões norte e centro do país. A nível deste projecto, verifica-se a afectação de
4,5 ou 10,5 ha, dependendo do NPA pelo AH Gouvães. No entanto, a zona onde se localiza a maioria destas
manchas de habitat, estão sob influência da barragem do Cabouço, já aprovada previamente a este projecto.
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A área afectada é pouco importante face ao supostamente existente. No entanto, tendo em conta o impacte
da construção de parques eólicos no SIC Alvão-Marão, com destruição de vegetação para acessos e colocação
de máquinas, e a obrigatoriedade de efectuar desmatações regulares sob as linhas para prevenção de fogos,
de acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 17/2009 (ver figura 2 em anexo), não se conhece actualmente
a real extensão destes habitats, pelo que se presume que a afectação por este projecto possa ter um impacte
acrescido.
Tanto a nível regional como a nível nacional desconhece-se a situação actual do habitat 4020. De acordo com
a ficha deste habitat integrado no PSRN 2000, a situação actual será de melhoria devido à redução da carga
pastoril e de um maneio menos intenso destas áreas, pelo que não se presume que o impacte deste projecto
seja significativo a nível regional ou nacional. De referir que o objectivo de conservação deste habitat definido
no PSRN é de incremento da área de ocupação, pelo que a destruição de áreas de presença deste habitat
contraria os objectivos estipulados. No entanto, a avaliação do cumprimento do objectivo só pode ser
realizada a nível nacional, o que não é possível determinar neste âmbito.
Relativamente a outros habitats importantes para a conservação da natureza, estes, de uma forma geral,
apresentam uma distribuição alargada regional e nacional, sendo afectados por todos os AH e rodovias.
A nível local, considera-se que ocorrerá uma afectação significativa de áreas destes habitats, em especial de
azinhal e sobreiral. No entanto, considerando os objectivos de conservação destes habitats, verifica-se que
para os Carvalhais (habitat 9230) e para os Freixiais (habitat 91B0) estipula-se a necessidade de aumento da
área de ocupação em 25% até 2015, e para os Sobreirais (habitat 9330) e Azinhais (habitat 9340), o
incremento da área e ocupação em pelo menos 10%. Assim, dado que os impactes previstos por este
projecto sobre estes habitats contrariam os objectivos de conservação estipulados e que as áreas de Carvalhal
e de Sobreiral a destruir com este projecto são pelo menos aproximadas a uma centena de hectares,
considera-se que o impacte sobre estes habitats é significativo a nível nacional.
Lobo
Conforme já foi referido anteriormente, foram identificadas em 2003, na área de estudo, 20 alcateias sendo
17 confirmadas e 3 prováveis correspondendo aos núcleos da Peneda-Gerês e Alvão-Padrela. Em 2008,
4 alcateias terão desaparecido e 2 não foi possível confirmar com segurança, estando 3 das 4 desaparecidas e
as 2 não confirmadas, localizadas no núcleo Alvão-Padrela. Esta situação decorrerá da implementação de
numerosos Parques Eólicos nas serras da região, que induzem uma perturbação significativa nas zonas de
cabeceira usualmente utilizadas pelos lobos para criar, e também pelo efeito barreira criado pela construção
de novas rodovias, nomeadamente a A24 e a A7, impedindo assim a dispersão dos lobos.
A implementação deste projecto implicará a afectação do centro de actividade da alcateia do Minhéu e da
Sombra, e também da do Alvão no caso de se construírem as Derivações. A alcateia do Minhéu é uma das
que desapareceu em 2008, pelo que as intervenções na área e o aumento de perturbação não favorecerão o
estabelecimento desta e poderão contribuir para o seu desaparecimento definitivo. As alcateias da Sombra e
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do Alvão também poderão ser afectadas de tal forma que não se reproduzem ou que possam mesmo
desaparecer da zona. A construção dos 3 AH no rio Tâmega (Fridão, Daivões e Alto Tâmega) irá criar uma
barreira contínua de 78 km, intransponível para o Lobo, separando o núcleo da Peneda-Gerês do núcleo
Alvão-Marão. O núcleo Alvão-Marão estará em contacto com o núcleo da Peneda-Gerês, com o núcleo de
Bragança e com as populações da Galiza, recebendo indivíduos destas 3 populações. Quebrando-se a ligação
com o primeiro e estando as outras duas ligações muito condicionadas pelas novas rodovias e parques
eólicos, principalmente, o núcleo Alvão-Marão ficará praticamente isolado e mais sujeito a desaparecer como
parece já estar a acontecer actualmente.
A nível da região norte, a barreira dos AH no rio Tâmega irá dividir a sub-população de Lobo a norte do rio
Douro, quebrando a ligação Este-Oeste que liga os núcleos da Peneda-Gerês e de Bragança, principais fontes
de indivíduos dispersantes a nível nacional. Esta quebra irá acentuar o recuo da área de distribuição do lobo
para norte, nomeadamente para as serras da Peneda-Gerês e de Montesinho, onde a conexão com a
população espanhola deverá garantir a manutenção da espécie nestes locais. Este recuo será acentuado pelos
AH que estão a ser implementados, AH Baixo-Sabor e AH Foz Tua, e pela construção do IC5 e do IP2, que
aumentarão a fragmentação da população em pequenos núcleos mais susceptíveis à extinção, afectando
alcateias do núcleo de Bragança e de Alvão-Padrela. A construção da A4 terá impactes negativos durante a
fase de construção mas poderá minorar o impacte provocado pelo IP4 nos troços onde este for adaptado,
pela melhor adequação das passagens de fauna. No entanto, poderá reforçar o efeito barreira do IP4 nos
troços onde se mantenham as duas vias, nomeadamente na zona do Marão. Há ainda a acrescentar o
impacte das novas rodovias e da implementação de parques eólicos na zona nordeste do país, no núcleo da
Peneda-Gerês, que poderá diminuir a extensão e número de alcateias deste núcleo.
A nível nacional, a sub-população de Lobo a sul do Douro encontra-se muito fragmentado e disperso e em
situação de desaparecimento ou não reprodução de alcateias, devido aos impactes gerados pelas rodovias e
parques eólicos no núcleo sul do Douro.
Assim, considera-se o impacte deste projecto sobre o Lobo a nível local, regional e nacional como muito
significativo.
Outros mamíferos não voadores
O efeito barreira criado pelas barragens também afectará todas as populações de mamíferos não voadores.
O seu impacte a nível local, regional e nacional dependerá da espécie considerada, embora tendo em conta
as espécies identificadas até ao momento, que tem áreas de distribuição amplas, não se considerar um
impacte local, regional ou nacional como significativo.
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Aves
A ave mais afectada será o Melro-de-água que tenderá a desaparecer de todo o rio Tâmega afectado pelas
albufeiras, esperando-se que se possa manter nos afluentes. O impacte cumulativo será significativo a nível
local, e moderado a nível regional e nacional.
Quirópteros
Não tendo sido, até ao momento, identificados abrigos de importância nacional para estas espécies,
o impacte maior deste projecto, cumulativamente com outros, resulta da destruição dos habitats de
alimentação ripícola e de algum habitat favorável à presença de morcegos arborícolas. Assim, considera-se
que este impacte terá uma importância significativa a nível local e moderada a nível regional e nacional.
Insectos
No caso da Maculinea alcon, será afectada uma das duas populações conhecidas a nível nacional pelo que o
impacte deste projecto é muito significativo a todos os níveis. Relativamente a O. curtisii, poderá ser afectado
um dos poucos locais conhecidos de presença da espécie, com a agravante de Portugal ainda não ter
designado áreas suficientes para garantir a sua conservação, de acordo com a Decisão da Comissão de
19 de Julho de 2006, o que acontece também com Coenagrion mercoriale.
Súmula impactes cumulativos
Este projecto terá um impacte cumulativo muito significativo ao nível da bacia do rio Tâmega, pelo facto de
contribuir para o desaparecimento quase total do rio Tâmega enquanto ecossistema aquático lótico, com
todas as consequências previstas para as espécies aí existentes. O habitat prioritário 91E0 será muito
afectado na bacia do Tâmega, ficando restringido aos troços dos cursos de água afluentes do Tâmega onde
ainda não tenha sido destruído. No próprio rio Tâmega, deverão restar apenas pequenos troços do mesmo.
Considera-se assim um impacte muito significativo a nível local.
Os mexilhões-de-rio A. anatina e U. delphinus, ficarão reduzidos quase exclusivamente às populações de
montante da albufeira do Alto Tâmega, onde a intensa intervenção antrópica existente poderá condicionar ou
vir a eliminar estas espécies. O troço do rio Tâmega não regularizado onde estas espécies poderão subsistir,
representa apenas ¼ da área de distribuição actual no rio Tâmega. O desaparecimento da M. margaritifera,
no caso de ser construída a variante A, representa por si só um impacte cumulativo muito significativo a todos
os níveis. O bivalve C. fluminea expandir-se-á a todas as albufeiras do sistema e potenciará a sua expansão
para outras albufeiras ou cursos de água, mesmo fora da bacia.
A afectação significativa das populações de Bordalo na bacia do Tâmega contraria os objectivos de
conservação desta espécie, pelo que este impacte assume uma importância nacional. No caso das restantes
espécies nativas, o impacte será muito significativo ao nível da bacia do Tâmega. As espécies de peixes
exóticas ocuparão toda a área das albufeiras e colonizarão outras albufeiras ou cursos de água onde ainda
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não existem, transportados de forma deliberada ou acidental por mão humana. O crescimento e expansão
destas irá aumentar a pressão sobre as espécies nativas.
Espécies como a Toupeira-de-água, Lagarto-de-água e Rã-ibérica desaparecerão quase por completo do rio
Tâmega e apenas se manterão nos afluentes mais adequados. Estes impactes terão relevância a nível local
mas apenas para a Toupeira-de-água se considera um impacte com relevância nacional.
O efeito barreira criado pela acumulação de barragens no rio Tâmega afectará todas as espécies não
voadoras de todos os grupos, sendo o Lobo uma das mais afectadas. O efeito barreira criado por este
projecto agrava significativamente a situação do núcleo Alvão-Padrela, que poderá desaparecer a médio
prazo, o que terá repercussões muito significativas sobre as populações de Lobo a norte do Douro e no
conjunto da população nacional. Esta barreira também quebra a ligação Este-Oeste da sub-população de
Lobo a norte do rio Douro, a mais importante a nível nacional, aumentando a sua vulnerabilidade e
promovendo a extinção das alcateias mais afastadas dos núcleos fontes que estarão localizados na PenedaGerês e em Montesinho.
Impactes sobre o SIC Alvão-Marão
Como já foi referido antes, este projecto afecta directamente o Sitio Alvão-Marão, através da construção do
AH de Gouvães, das Derivações e de uma possível pedreira do AH Alto Tâmega, assim como afecta
indirectamente o seus valores, quer pelo impacte cumulativo dos vários AH deste projecto, quer pelo impacte
cumulativo com outros projectos já existentes, aprovados ou em avaliação no SIC Alvão-Marão.
O AH de Gouvães afecta uma área total de 231,74 ha no NPA 885 e 303,14 ha no NPA 890, dentro do Sitio,
sendo acrescido de 0,08 ha na variante A. As Derivações afectam 31,26 ha e a pedreira do AH Alto Tâmega
afectará 29,75 ha, se for escolhida. O valor total máximo é assim de 364,23 ha, o que representa apenas
0,6% da área total do Sitio.
De referir que a construção do AH de Gouvães implicará a destruição de 16,45 ou 25,55 ha, dependendo do
NPA, de habitats prioritários, que poderão ser acrescidos em 0,04 ha com as Derivações. Também é de
realçar a afectação de 27,87 ou 34,07 ha de carvalhal, dependendo do NPA, que poderão ser acrescidos de
24,82 ha com a construção das Derivações.
Existem actualmente instalados dentro do SIC, 134 aerogeradores pertencentes a 18 Parques Eólicos, estando
aprovados mais 12 aerogeradores de 2 Parques Eólicos a construir brevemente (ver figura 2). 4 Parques
Eólicos, com 59 aerogeradores, estão em fase de avaliação, dos quais o ICNB emitiu parecer favorável a
30 aerogeradores. Para a concretização deste tipo de projectos é necessário proceder à abertura de acessos e
criação de plataformas para assentamento dos aerogeradores, o que implica a destruição total dos habitats
nesses locais. As linhas de escoamento de energia destes parques precisam de ser regularmente limpas de
vegetação no âmbito das medidas de prevenção de incêndio impostas pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, pelo que
os habitats que se situarem por baixo destas serão também muito afectados. O mesmo acontece com as
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linhas de transporte de energia existentes dentro do SIC. Também as Auto-Estradas A7 e A24, já
implementadas depois da criação do SIC, provocaram a destruição de muitas áreas de habitat, que será
incrementada com a construção da A4, actualmente a decorrer. Pedreiras, Aproveitamentos Hídricos,
estradas, caminhos e construções diversas, são outros projectos que provocaram destruição de habitats
naturais dentro do SIC. Da concretização de todos estes projectos, resulta uma diminuição da área de
habitats cartografados aquando da criação do SIC, pelo que a significância dos impactes provocados pelo
AH de Gouvães e outras estruturas, sobre os habitats, teria de ser analisada face à situação actual dos
mesmos. No entanto, conforme já foi referido no capítulo dos impactes cumulativos, as fichas destes habitats
no PSRN estabelecem como objectivos de conservação o incremento da área de ocupação destes habitats
pelo que a sua destruição dentro de um SIC, local onde em princípio deveria ser assegurada a sua protecção,
se assume como um impacte muito significativo.
Considerando os sistemas aquáticos, o AH de Gouvães e as Derivações vêm introduzir novas barreiras nas
linhas de água do SIC, com criação de populações isoladas de peixes, Toupeira-de-água, Lagarto-de-água,
Rã-ibérica, Salamandra-lusitânica, que tenderão a extinguir-se localmente. Além disso, a pior qualidade e a
menor quantidade de água que será descarregada a partir de Gouvães, afectará significativamente o troço do
rio Louredo/Torno, promovendo o afastamento das espécies mais sensíveis para jusante, fazendo com que
estas desapareçam do troço deste rio incluindo no SIC. Também nesta bacia do rio Louredo, o
AH de Gouvães irá aumentar o impacte criado pela barragem do Cabouço, da Falperra, da mini-hídrica da
Alvadia e do AH Eiradeira, cujo açude já existe apesar do aproveitamento ainda não estar implementado,
desconhecendo-se o impacte que o mesmo já terá actualmente.
Conforme se pode verificar na figura 1 (em anexo), com a aprovação do AH de Fridão e do AH de Alto
Tâmega, todas as linhas de água existentes no SIC pertencentes à bacia do Tâmega passarão a confluir para
albufeiras (com excepção do rio Olo que confluirá para um pequeno troço lótico do rio Tâmega) com
consequente isolamento das populações de peixes autóctones, Toupeira-de-água e Lagarto-de-água. Esta
situação é agravada pela existência de vários aproveitamentos nestes afluentes, incluindo no rio Olo, pelo que
as populações destas espécies passarão a ocorrer em núcleos isolados onde correrão um risco acrescido de
extinção a médio prazo nessas bacias. Esta situação pode ainda ser agravada pela construção de novos
Aproveitamentos nas bacias dos cursos de água do SIC, mesmo que estes se situem fora do mesmo,
fragmentando ainda mais as populações. De acordo com o EIA, existem já vários pedidos para o rio Olo,
desconhecendo-se a situação para outros afluentes. Além disso, a expansão e crescimento das populações de
espécies exóticas, tanto de peixes, como do bivalve C. fluminea, irá provocar impactes sobre as populações
nativas de peixes e bivalves existentes no SIC, tanto nas albufeiras como nos cursos de água onde estas se
inserem, diminuindo a diversidade dos cursos de água e o valor natural do SIC.
Acresce ainda o facto de que a outra bacia incluída no SIC, a bacia do rio Corgo, também já incluir
aproveitamentos hídricos que provocam a fragmentação das populações. Assim, é previsível que as
populações de espécies como a Truta, a Toupeira-de-água, o Lagarto-de-água ou a Rã-íbérica, venham a
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diminuir significativamente dentro do SIC Alvão-Marão, com a extinção de núcleos isolados sujeitos a outros
factores de ameaça.
No caso da Lontra, apesar de possuir uma maior capacidade para ultrapassar barreiras e de utilização de
albufeiras, o facto de diminuir a sua densidade no rio Tâmega, poderá potenciar a ocorrência de extinções
locais em afluentes deste rio, incluindo os do SIC, pelo facto de os afluentes não apresentarem condições
adequadas à manutenção da espécie, nomeadamente por diminuição das suas presas, ou a não ocupação de
territórios deixados livres, por motivos vários (ex: morte de animais), uma vez que o rio Tâmega deixará de
funcionar como fonte de indivíduos.
Outra situação grave resulta da criação de uma barreira intransponível para a fauna terrestre não-voadora,
pelas albufeiras situadas no rio Tâmega. Esta situação é particularmente grave no caso do Lobo, espécie
prioritária ao abrigo da Directiva Habitats, dado que as populações do SIC se encontram já bastante
afectadas pelos projectos já implantados dentro e fora do SIC, ao ponto de, das 5 alcateias identificadas em
2003, 2 alcateias terem supostamente desaparecido e outra não ter sido possível confirmar a sua presença.
Conforme se pode verificar na figura 2 (em anexo), o SIC Alvão-Marão encontra-se rodeado a sul, este e
norte por Auto-Estradas, estando o rio Tâmega a oeste deste. A construção dos AH Fridão, Daivões e Alto
Tâmega, fechará por completo o SIC, isolando-o da área envolvente. Dentro desta área, já estão
implementados um conjunto significativo de parques eólicos, que implicaram a abertura de caminhos
permanentes com perturbação constante em locais anteriormente inacessíveis, e ainda existem pedidos para
instalação de mais. Assim, existe actualmente dentro do SIC uma pressão intensa sobre as alcateias de Lobo
existentes, que contribui para o seu desaparecimento, situação que porventura já não será compensada
actualmente com indivíduos provenientes de fora do SIC e que será agravada com o fecho do rio Tâmega à
passagem destes animais.
A alcateia do Minhéu, supostamente já desaparecida, será a mais afectada pelas obras do presente projecto,
tanto das obras do AH Gouvães como do AH Alto Tâmega, o que significa que, enquanto decorrerem as
obras, esta, provavelmente, não voltará a estabelecer-se na zona, podendo desaparecer de modo definitivo
devido à acumulação de perturbações. A alcateia da Sombra será também afectada pelo AH Gouvães, tanto
na fase de obra como na fase de exploração, o que poderá instabilizar a sua situação. Já a alcateia do Alvão,
será apenas afectada pelas Derivações mas como já existem dúvidas sobre a sua existência, poderá ocorrer
um agravamento da sua situação que leve ao seu desaparecimento.
Assim, com a construção deste projecto cumulativamente com outros projectos já implementados ou
aprovados, prevê-se uma afectação directa significativa de alcateias de Lobo dentro do SIC Alvão-Marão e
consequente isolamento das mesmas o que poderá levar, a curto/médio prazo, ao desaparecimento do Lobo
do SIC Alvão-Marão.
Este impacte é muito significativo, tendo em conta que o Lobo é uma espécie prioritária, de acordo com a
Directiva Habitats, classificada Em Perigo pelo LVVP, que o SIC constitui uma das áreas mais importantes para
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o Lobo onde ocorre a maior densidade de alcateias e que Portugal ainda não designou áreas suficientes para
a sua conservação, de acordo com Decisão da Comissão de 19 de Julho, pelo que a perda desta população
será muito grave.
Importa ainda referir o desaparecimento de uma das duas melhores populações da borboleta Maculinea

alcon, restando apenas outra população também localizada no SIC Alvão-Marão, e também a afectação das
libelinhas Coenagrion mercuriale e Oxygastra curtisii, apesar de não se conhecer a significância deste
impacte, espécies para as quais Portugal também ainda não designou áreas suficientes e que no caso de

O. curtisii, o SIC representa um dos poucos locais conhecidos de presença da espécie.
A construção do AH de Gouvães está em contradição directa com as orientações de gestão do SIC AlvãoMarão “condicionar a construção de barragens em zonas sensíveis”, “Condicionar intervenções nas margens e
leito de linhas de água” e “conservar/recuperar vegetação ribeirinha autóctone”, dado que, a maioria das
espécies para as quais é dirigida esta orientação estão presentes na zona de Gouvães.
De acordo com o n.º 10 do Art.º 10º do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que altera o
Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, um projecto que tenha impactes significativos sobre um SIC ou ZPE,
realizado dentro ou fora da área, só pode ser autorizado se não houver alternativas e se for reconhecido o
interesse público. Apesar da Iberdrola argumentar que não existem alternativas ao AH de Gouvães, esta
situação decorre apenas da proposta da empresa, dado que o PNBEPH define a construção destes 4 AH como
independentes e viáveis.
Ainda de acordo com o Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, n.º 11 do Art.º 10º, quando um projecto
afecte habitats ou espécies prioritários dentro de um SIC, como é o caso, apenas podem ser evocadas razões
de saúde ou segurança públicas, consequências benéficas primordiais para o ambiente e outras razões de
reconhecido interesse público, mediante parecer prévio da Comissão Europeia.
Súmula Impactes sobre o SIC Alvão-Marão
Este projecto terá impactes directos sobre valores naturais do SIC Alvão-Marão, nomeadamente sobre
habitats e espécies, que serão agravados pelos impactes cumulativos já gerados por projectos implementados
ou aprovados, com influência sobre o SIC. Relativamente aos habitats, não é possível avaliar essa
significância, pese embora exista afectação de habitats prioritários e de habitats importantes para a
conservação da natureza, nomeadamente carvalhal, e a sua destruição esteja em contradição com os
objectivos de conservação dos mesmos estipulados no PSRN, com a agravante dessa situação ocorrer num
área onde deveriam ser salvaguardados.
Relativamente às espécies, verifica-se um impacte cumulativo significativo sobre os ecossistemas aquáticos,
com o isolamento de todos os cursos de água do SIC da bacia do Tâmega e uma afectação directa sobre a
bacia do rio Louredo e sobre este em particular. Este impacte tem especial relevância para a Truta, Toupeirade-água, Salamandra-lusitânica, Rã-ibérica e Lagarto-de-água, com a criação de núcleos isolados mais
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susceptíveis de se extinguirem. Haverá uma expansão das espécies de peixes exóticas e do bivalve

C. fluminea, que passarão a existir nas albufeiras do SET e nos cursos de água onde estas se inserem,
aumentando o impacte sobre as espécies nativas. A expansão destas espécies no âmbito da construção dos
vários AH, criará condições para a expansão das mesmas a todas as albufeiras e cursos de água do SIC, quer
seja de forma acidental ou deliberada.
As alcateias de Lobo presentes no SIC serão significativamente afectadas quer directamente, pelas obras do
projecto, quer indirectamente pela criação de barreiras ao contacto entre alcateias, nomeadamente entre o
núcleo Peneda-Gerês e o núcleo Alvão-Padrela, do qual fazem parte as alcateias do SIC. Estas alcateias têm
sido muito afectadas por vários projectos implementados na zona, tendo algumas alcateias já desaparecido e
outras colocadas em situação instável pelo que a implementação deste projecto poderá originar o
desaparecimento das alcateias de Lobo do SIC a curto/médio prazo.
Os impactes identificados sobre os valores naturais do SIC Alvão-Marão põem em causa a integridade do
mesmo pelo que, de acordo com o nº 9 do art.º 10º do Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro, que
altera o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, o projecto não poderá ser realizado.
O n.º 10 do referido artigo, refere que um projecto com conclusões negativas na avaliação de impacte
ambiental só poderá ser implementado se não houver alternativas e se for reconhecido o interesse público, e
o n.º 11 refere que quando um projecto afecte habitats ou espécies prioritários dentro de um SIC, apenas
podem ser evocadas razões de saúde ou segurança públicas, consequências benéficas primordiais para o
ambiente e outras razões de reconhecido interesse público, mediante parecer prévio da Comissão Europeia.
Conclusões
A realização deste projecto, mesmo na variante B e nas menores cotas de NPA, tem impactes ambientais
muito significativos. A fragmentação e transformação dos cursos de água da bacia do rio Tâmega, incluindo o
próprio rio Tâmega que será afectado numa extensão considerável, quer por este projecto, quer
cumulativamente com outros projectos, induzirá um impacte considerável sobre os ecossistemas aquáticos da
bacia. Várias espécies serão afectadas, nomeadamente espécies protegidas e/ou ameaçadas, com
significância a nível local, regional e nacional, destacando-se o Bordalo, os mexilhões-de-rio M. margaritifera,

U. delphinus e A. anatina, o Lagarto-de-água, a Rã-ibérica, a Toupeira-de-água e a Lontra. As espécies de
peixes exóticas e o bivalve C. fluminea expandir-se-ão a todas as albufeiras do SET e criarão condições para a
sua expansão para outras albufeiras e cursos de água. O crescimento das populações irá agravar o impacte
sobre as populações nativas quer por competição, quer por predação, quer dentro das albufeiras, quer nos
cursos de água que confluem para estas. A Gambúsia e a Perca-sol são consideradas espécies invasoras pelo
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, para as quais deveria ser definido um plano de controlo ou
erradicação.
Também os ecossistemas terrestres serão afectados, quer ao nível dos habitats, quer ao nível das espécies,
destacando-se o efeito barreira induzido por este projecto e também cumulativamente com outros, sobre as
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populações de fauna terrestre em especial sobre o Lobo. Esta barreira irá quebrar a ligação Este-Oeste da
sub-população de Lobo a norte do rio Douro, a mais importante a nível nacional, aumentando a sua
vulnerabilidade e promovendo a extinção das alcateias mais afastadas dos núcleos fontes que estarão
localizados na Peneda-Gerês e em Montesinho.
Estes impactes ocorrem igualmente sobre o SIC Alvão-Marão e sobre os seus valores naturais,
nomeadamente sobre habitats prioritários e sobre o Lobo, espécie prioritária, pondo em causa a sua
integridade, o que só pode ser aceitável em condições excepcionais que não estão demonstradas.
Assim, considerando que:
existe

um

impacte

significativo

sobre

os

ecossistemas

aquáticos

do

rio

Tâmega

que,

cumulativamente, levará à transformação de 107 km (76%) da extensão deste num habitat lêntico;
há destruição de toda a vegetação ripícola existente em 68 km de cursos de água na variante B ou 92
km na variante A, sendo esta constituída essencialmente por amial, habitat prioritário 91E0;
desaparece cerca de 73% da área de distribuição das espécies U. delphinus e A. anatina no rio
Tâmega, considerando-se um impacte local e regional muito significativo e significativo a nível
nacional, dado que as populações do Tâmega de A. anatina foram consideradas as mais importantes
a nível nacional e que o decréscimo populacional de U. delphinus poderá estar a ocorrer noutras
bacias, aumentando a importância da conservação das suas populações;
existe afectação parcial de uma população de M. margaritifera e, no caso da variante A,
o desaparecimento de uma das duas melhores populações desta espécie a nível nacional, sendo esta
uma espécie ameaçada a nível mundial e para a qual Portugal ainda não designou áreas suficientes
para assegurar a sua conservação;
haverá expansão do bivalve exótico C. fluminea a todas as albufeiras do SET, criando condições para
a sua expansão para outras albufeiras e cursos de água, e agravando os impactes sobre as espécies
de bivalves nativas, situação que se verificará também no SIC Alvão-Marão por colonização do
AH Gouvães;
várias espécies da fauna serão significativamente afectadas, desaparecendo da zona ou diminuindo
de densidade, como sejam a Truta, o Bordalo, o Escalo, o Lagarto-de-água, a Rã-ibérica, a Toupeirade-água e a Lontra;
as espécies de peixes exóticas expandir-se-ão a todas as albufeiras do SET e cursos de água
afluentes aumentando os impactes sobre as populações de peixes nativas, por competição ou
predação, incluindo os cursos de água do SIC Alvão Marão. Duas das espécies são consideradas
invasoras pelo Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, para as quais deveria ser elaborado um
plano de controlo ou erradicação;
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será criada uma barreira à conexão das populações da fauna das duas margens do rio Tâmega, com
implicações sobre todas as espécies terrestres não voadoras e muito em especial do Lobo. Essa
barreira impedirá a conexão do núcleo Peneda-Gerês com o núcleo Alvão-Padrela, contribuindo para a
extinção deste último, e impedindo a ligação Este-Oeste da sub-população de Lobo a norte do Douro,
a mais importante do país;
há destruição de uma das duas melhores populações da espécie Maculinea alcon em ambas as
variantes e afectação das espécies Coenagrion mercoriale e Oxygastra curtisii, espécies dos anexos
da Directiva Habitats para as quais Portugal ainda não designou áreas suficiente para a sua
conservação, sendo o SIC Alvão-Marão um dos poucos locais conhecidos de presença de O. curtisii;
este projecto afecta de uma forma significativa várias áreas com interesse para a conservação como
sejam o Sitio Importante para a Toupeira-de-água do rio Tâmega, a Área Prioritária de Conservação
do Lagarto-de-água das Serras do Barroso e do Alvão, e o troço da bacia do rio Tâmega a preservar
no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do Douro;
os impactes decorrentes deste projecto afectam os valores naturais do SIC Alvão-Marão,
nomeadamente valores considerados prioritários, como os habitats 4020 e 91E0 e o Lobo-ibérico, e
consequentemente a sua integridade como SIC;
considera-se que deve ser emitido parecer desfavorável a todo o projecto.

6.4. SÓCIO-ECONOMIA
Situação de referência
O EIA efectua a identificação preliminar de questões-chave que ocorrem da caracterização do ambiente
potencialmente afectado. Foi definida a área de análise e foram definidas três escalas de análise:
regional/sub-regional, do concelho e escala local.
As escalas regional/sub-regional e do concelho foram tratadas de forma conjunta, incluindo as seguintes
dimensões: 1) localização e inserção territorial do projecto; 2) povoamento, sistema urbano e dinâmicas
territoriais; 3) dinâmica e composição demográfica; 4) rede viária / acessibilidades; 5) emprego, poder de
compra e actividades económica; 6) infra-estruturas e equipamentos; 7) aspectos sócio-culturais.
À escala local a análise efectuou-se por aproveitamento e no corredor para a LTE. A área estudada foi a
abrangida pelo NPA, tendo sido considerado, sempre que pertinente, a faixa envolvente de 500 m de largura,
ou espaços a maior distância. Relativamente ao corredor considerou-se uma faixa de 400 m centrada no eixo
da LTE.
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Privilegiou-se a identificação das características e dinâmicas que ocorrem no território directamente afectado.
E analisaram-se os seguintes usos do solo: 1) áreas agrícolas; 3) áreas habitacionais; 4) espaços culturais;
5) áreas turísticas; 6) áreas empresariais/industriais; 7) infra-estruturas e equipamentos.
A informação utilizada teve as seguintes fontes: dados estatísticos, dados de projecto, ortofotomapas, cartas
de uso actual do solo, outra bibliografia, dados de trabalho de campo.
O projecto localiza-se na Região do Norte, abrangendo directamente o território de cinco concelhos e
26 freguesias, que se distribuem por duas NUT III, Alto Trás-os-Montes e Tâmega.
O projecto localiza-se no interior centro transmontano, no vale do rio Tâmega, enquadrado pelas serras do
Alvão, Cabreira e Barroso. As densidades populacionais mais elevadas eram, em 2001, registadas nos
concelhos de Cabeceiras de Basto (74,1 Hab/km2) e Chaves (74 Hab/km2) e a mais baixa no concelho de
Boticas (19,9 Hab/km2). Os municípios de Ribeira de Pena e de Vila Pouca da Aguiar apresentam valores
intermédios, próximos de 34 Hab/km2. Cabeceiras de Basto e Ribeira de Pena apresentam valores muito
inferiores ao da NUT III Tâmega em que se inserem (209,7 Hab/km 2). Em relação à NUT III Alto Trás-osMontes, com 27,3 1 Hab/km2, Chaves e Vila Pouca de Aguiar apresentavam densidades superiores e Boticas
um valor inferior. Todos os municípios apresentavam densidades inferiores à da Região do Norte
(173,3 Hab/km2) e à do Continente (110,9 Hab/km2).
O povoamento é do tipo concentrado com centros urbanos de pequena dimensão e com grande número de
aldeias de pequena dimensão. De facto, de acordo com o EIA, no conjunto dos 5 municípios, 244 lugares
tinham, em 2001, menos de 100 habitantes, 207 lugares entre 100 e 499 habitantes, 7 lugares, entre 500 e
999 habitantes, cinco lugares entre 1000 e 1999 e apenas dois lugares com mais de 2000 habitantes (Chaves
e Vila Pouca de Aguiar).
Contrariando a tendência da Região do Norte e do Continente que, entre os últimos dois censos, registaram
acréscimos populacionais, de 6,2% e de 5,3%, respectivamente, a generalidade das freguesias directamente
afectadas registou decréscimos populacionais, nesse mesmo período. As excepções foram apenas as
freguesias de Anelhe (concelho de Chaves) e Santa Marta da Montanha (concelho de Vila Pouca de Aguiar),
que registaram acréscimos populacionais de 0,7% e 13,4%, respectivamente. Ao nível dos concelhos, Chaves
e Cabeceiras de Basto registaram acréscimos populacionais de 6,7% e 9%, respectivamente, enquanto que
os restantes municípios registaram decréscimos populacionais entre 19,1% e 12,2%. Em paralelo com a
perda generalizada de população, registam-se também acréscimos dos índices de envelhecimento, em todos
os níveis de análise, entre os dois últimos censos.
No que se refere às acessibilidades o EIA identifica dois eixos fundamentais – A7, (E-W) e A24 (N-S), sendo
que os concelhos de Boticas e Cabeceiras de Basto ficam mais excêntricos em relação aos respectivos nós de
acesso. As ligações intermunicipais são garantidas pela rede de estradas nacionais – EN2, EN103, EN206,
EN212, EN213, EN311, EN312, EN314.
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Em relação ao emprego as taxas de actividade nos municípios em estudo são genericamente inferiores às da
Região do norte e do Continente, em cerca de 10 pontos percentuais.
Regista-se também um aumento do desemprego, tendo em conta o número de desempregados em 2001 e
em Dezembro de 2008, com especial significado em Cabeceiras de Basto.
O sector terciário é o que ocupa as maiores fatias da população activa (2001), à excepção do concelho de
Cabeceiras de Basto, em que o sector secundário é o que adquire maior significado.
No respeitante ao tecido empresarial, em 2006, Chaves possui no seu território 20,7% das empresas
sedeadas, na NUTIII Alto Trás-os-Montes, representando um volume de negócios de 22,3%, destacando-se
em relação aos restantes municípios. Vila Pouca de Aguiar possui no seu território apenas 6,3% das empresas
sedeadas na NUTIII Alto Trás-os-Montes, representando um volume de negócios de 7,4%. Boticas,
Cabeceiras de basto e Ribeira de Pena apresentam valores bastante inferiores, não ultrapassando os 2,6% ao
nível do número de empresas sediadas e os 2% em relação ao volume de negócios (em relação à respectiva
NUT III).
Desagregando os dados relativamente aos principais subsectores dos ramos de actividade económica e tendo
em conta o pessoal ao serviço das empresas, destacam-se em primeiro lugar, as indústrias transformadoras,
em Boticas (34,6%/), Vila Pouca de Aguiar (37,4%) e Cabeceiras de Basto (33,5%). O comércio por grosso e
retalho apresenta-se como o mais significativo em Chaves (34,8%), sendo que nos restantes concelhos
apresenta valores entre 13,2 e 17,9%. O Subsector da construção é predominante em Ribeira de Pena
(41,2%), apresentando também significado nos concelhos de Cabeceiras de Basto (31,1%) e de Boticas
(20,5%). As indústrias extractivas apresentam a sua máxima representatividade em, Vila Pouca de Aguiar
(20,2%). A administração pública, educação, saúde e outros serviços têm um peso importante no concelho de
Boticas (17,5%).
Já no que se refere ao volume de negócios (2006), e tendo por base os valores das respectivas NUTIII, os
subsectores mais significativos são o das indústrias transformadoras em Boticas (29,7%) do comércio por
grosso e a retalho em Chaves (57,3%), em Vila Pouca de Aguiar (42,3%) e em Cabeceiras de Basto (46,3%).
Em Ribeira de Pena é o da construção o que apresenta a maior fatia (33,0%). A indústria extractiva apresenta
valores significativos em Vila Pouca de Aguiar (11,2%).
O índice do poder de compra é também em todos os municípios inferior aos da Região do Norte (83,9) e do
Continente (101,04), variando entre 73,45, em Chaves e 43,76, em Ribeira de Pena.
Em relação à actividade agrícola (2005), no que se refere ao pessoal ao serviço das sociedades, os valores
são inferiores a 1%, em Boticas e Chaves, de 2%, em Vila Pouca de Aguiar e entre 3 e 4%, em Cabeceiras de
Basto e Ribeira de Pena. O volume de negócios apresenta a proporção mais elevada em Cabeceiras de Basto
(2,5%), sendo inferior a 1% nos restantes municípios.
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Com base nos dados do Recenseamento Geral da Agricultura de 1999 é possível verificar que a percentagem
de produtores singulares e população agrícola familiar (tendo por base os censos de 2001) é, em todos os
concelhos superior a 25%, variando entre 26,2%, em Cabeceiras de Basto e 61,9%, em Boticas. Os restantes
concelhos apresentam um valor próximo de 37%. Estes valores confirmam a importância da actividade
agrícola no modo de vida da população da área do projecto, quer ao nível do auto-consumo, quer dos
rendimentos familiares.
As populações com actividade agrícola, caracterizam-se por pertencerem a classes etárias mais idosas,
possuírem baixo nível de instrução e baixa percentagem com trabalho na actividade a tempo inteiro.
A vinha apresenta-se como a principal cultura permanente, principalmente em Cabeceiras de Basto e Ribeira
de Pena. Os frutos secos são a principal cultura em Vila Pouca de Aguiar, sendo ainda representativos em
Boticas e Chaves. Em Boticas, Cabeceiras de Basto e Vila Pouca de Aguiar a pastagem permanente ocupa a
maior área da superfície agrícola utilizada.
Em relação a sistemas de infra-estruturas e equipamentos, em 2009, os concelhos apresentam elevadas taxas
de atendimento de abastecimento de água, mas apresentam valores mais baixos de taxas de atendimento na
recolha e tratamento de efluentes residuais – Cabeceiras de Basto com 30% de taxa de atendimento na
recolha de efluentes residuais, e 28% na taxa de atendimento no tratamento de efluentes residuais
domésticos. Em Ribeira de Pena estar taxas são ambas de 57%.
Em 2006/2007 a área de estudo tem 1 hospital sedeado em Chaves e 6 centros de saúde, um em cada
município e 2 em Chaves. Chaves possui também os únicos dois estabelecimentos de ensino superior.
O nível de instrução da população é muito baixo (2001). A população sem qualquer nível de ensino
representa 15,8% da população, no concelho de Chaves, apresentando valores de 17,3%, em Vila Pouca de
Aguiar, e valores superiores a 20%, nos restantes municípios, atingindo 25,5%, em Boticas. A taxa de
analfabetismo varia (2001) entre 12,5%, em Chaves e 24%, em Boticas.
No aspecto cultural de notar que não existe, no conjunto dos 5 municípios, qualquer sala de cinema e apenas
existe um recinto cultural, em Chaves.

Identificação e análise de impactes
Fases de construção e de enchimento
O EIA analisou as seguintes dimensões de impacte:
Fase prévia à construção
Reunir elementos que permitam identificar factores que contribuam para maior ou menor aceitação do projecto por parte das
populações, que constitui um impacte ex-ante
Fase de construção e enchimento
Apenas na fase de enchimento assume a forma definitiva a eliminação dos usos actuais do solo já identificados, como pontos de
atravessamento, uso agrícola, inundação de habitações. Previamente a esta fase deverão estar resolvidas todas as reposições destinadas
a repor e melhorar os níveis de acessibilidade existentes, os processos de negociação destinados à atribuição de indemnizações ou
realojamentos
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Emprego e actividades económicas
Efeitos sociais e económicos da presença do contingente de trabalhadores nos meios sociais locais
Incómodo ambiental para as populações
Afectação, temporária ou definitiva de usos do território
Afectação de infra-estruturas existentes
Efeito Barreira
Impacte da construção de linhas eléctricas
Fase de exploração
Regime de exploração
Produção de energia
Reservas hídricas
Medidas compensatórias a acordar com os Municípios locais

Impactes positivos
No que se refere ao emprego apresenta-se no quadro abaixo o número de postos directos a criar durante o
período de construção:
Ano
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Gouvães
135
405
438
540
595
546
471
337
101

Padroselos
195
521
564
689
731
697
606
438
144

Alto Tâmega
Daivões
Alvadia-Viduedo
Total
110
110
31
581
313
331
91
1.661
338
358
99
1.797
414
441
131
2.215
439
468
129
2.362
419
446
122
2.230
363
386
107
1.933
263
277
76
1.391
85
83
23
436
dados dos 5 municípios directamente afectados
Desempregados registados nos centros de emprego em Maio 2009 (D)
4.387
População residente em 2001 (PR)
90.340
População activa em 2001 (PA)
34.658

% da (PR)
0,6%
1,8%
2,0%
2,5%
2,6%
2,5%
2,1%
1,5%
0,5%

% da (PA)
1,7%
4,8%
5,2%
6,4%
6,8%
6,4%
5,6%
4,0%
1,3%

% de (D)
13,2%
37,9%
41,0%
50,5%
53,8%
50,8%
44,1%
31,7%
9,9%

Pode verificar-se que o número pico máximo é registado em 2014, reduzindo significativamente para os anos
de início e fim do período da construção, previsto no EIA, desde o segundo semestre de 2010 até ao primeiro
semestre de 2018.
Em relação ao número de desempregados registados nos centros de emprego dos 5 municípios directamente
afectados, a percentagem do número de postos directos a criar durante o período de construção varia entre
9,9%, no final do período e 53%, no ano de pico. Em relação à população activa, a percentagem atinge o
máximo de 6,8%, sendo o valor menos significativo em relação à população residente.
O impacte sobre o emprego é positivo, mas apesar do significado dos números, a significância do impacte
depende muito da preferência da contratação de mão-de-obra local e do ajustamento entre a oferta e a
procura (de notar que 90% da oferta corresponde a funções de operário de construção), o que só pode ser
aferido através da monitorização do local de residência dos trabalhadores a contratar. Este impacte é
temporário, limitando-se à fase de construção.
Não há no EIA qualquer referência à criação de emprego durante a fase de exploração, mas sabe-se que
estes aproveitamentos são normalmente telecomandados, pelo que, ou não criam emprego local ou não tem
expressão.
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Tendo em conta que o valor do investimento, em função da alternativa que vier a ser executada, varia entre
854 ME e 1.024 M€, correspondendo a valores médios anuais de 107 a 130M€, valores que representam entre
13 e 16% dos volumes de vendas (em 2006) das empresas sedeadas nos cinco municípios directamente
afectados pelo projecto, existe um potencial de estímulo da economia local. O próprio consumo dos
trabalhadores presentes nas obras aumentará a procura de bens de consumo corrente e serviços.
Os concelhos mais beneficiados, considerando a localização das frentes de obra, são Ribeira de Pena e Vila
Pouca de Aguiar. O impacte é positivo, temporário e significativo a muito significativo.
O EIA refere ainda como impacte positivo a beneficiação de caminhos para acesso às frentes de obra,
considerando-se que não é significativo, uma vez que não se identificam aqueles que podem de facto
beneficiar a mobilidade diária da população. Em relação às reposições de vias afectadas, devem ser
analisadas no âmbito das medidas de minimização/compensação a definir no âmbito do Plano de Acção a
desenvolver pelo Promotor em fase de RECAPE.
Impactes negativos
Num contexto rural, como é o que caracteriza a zona de implantação do projecto, a presença de um
contingente de trabalhadores, “muitos de nacionalidade estrangeira” (EIA – Relatório síntese – Tomo II,
pp. 1184/1455), poderá configurar situações de menor inserção ou conflitualidade social, o que poderá ser
minimizado através da garantia de boas condições de habitabilidade e conforto nos estaleiros sociais e de
acções de acções de sensibilização relativamente aos comportamentos mais adequados.
Poderá verificar-se alguma pressão sobre os serviços públicos, com especial destaque para os serviços de
saúde, uma vez que existe apenas um centro de saúde em cada um dos cinco municípios directamente
afectados e apenas um hospital (em Chaves). O impacte é negativo e significativo, especialmente ao nível dos
serviços de saúde.
O incómodo ambiental decorrente das actividades construtivas, ao nível da qualidade do ar, do ambiente
sonoro e da alteração da paisagem, constituem impactes significativos, mais ou menos gravosa em função
dos locais. As acções na origem destes impactes são operações construtivas (desmatação, construção de
acessos, exploração de pedreiras e utilização de escombreiras.
Acções construtivas e incómodo ambiental
AH de Gouvães
Conforme se pode verificar no quadro de afectações, a construção da barragem escombreiras e estaleiros
industriais situam-se a reduzidas distâncias de habitações sendo o impacte negativo e significativo.
A circulação de veículos no conjunto das frentes de trabalho atinge 87 veículos/hora distribuindo-se de igual
forma pelas cinco frentes previstas para a construção – Barragem, circuito hidráulico (Gouvães-Daivões),
adução, conduta forçada e central. Cerca de 67% do tráfego é gerado pelas escombreiras, com cerca de
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58 viagens/hora. Em relação às pedreiras prevê-se que o grupo 36 possa via a servir este AHE, constituindo
origem/destino de 15 veículos/hora.
Aglomerados afectados: Bairro do Corgo, Santa Marta da Montanha e Gouvães da Serra e Gouvães. Existe um
estaleiro industrial a cerca de 150 m de Bustelo. A circulação de veículos afectará Choupica e Fonte de Mouro.
Derivação Viduedo-Alvadia-Gouvães
Não há impactes significativos no que se refere a acções construtivas. A circulação de veículos afectará
Pinduradouro e Lamas, com especial incidência para este último aglomerado que é de maior dimensão e será
atravessado (coloca-se a possibilidade de construir uma variante para evitar atravessamento). São geradas
36 viagens/hora, 75% das quais afectas aos circuitos de derivação. O EIA refere que “Em relação às

pedreiras, apesar de não estar prevista a utilização das mesmas, em caso de necessidade, será o grupo 36 a
servir as obras associadas aos Açudes de Alvadia e Viduedo” (EIA, Aditamento – Tomo 2, p.200/375).
AH de Padroselos
Das operações construtivas podem resultar incomodidades para Torneiro a 150 m de uma pedreira.
A circulação de veículos afectará Torneiro, Cunhas, Bragadas e Santo Aleixo de Além Tâmega. No conjunto
das quatro frentes de obra deste AHE – barragem, troço inicial do circuito hidráulico, túnel de adução e
central – são geradas 88 viagens/hora, sendo cerca de 40% geradas pela construção da barragem. Cerca de
metade do tráfego gerado corresponde a viagens às escombreiras. O EIA “prevê que o grupo 32 possa vir a

servir” este AHE (EIA, Aditamento – Tomo 2, p.202/375) Os impactes são significativos e minimizáveis no
âmbito do estudo de racionalização do número de escombreiras e estaleiros. No que se refere às pedreiras,
os impactes dependerão da definição das que de facto vierem a ser utilizadas.
AH do Alto Tâmega
Apenas se prevêem impactes em habitações decorrentes do restabelecimento da EM549 e da nova ponte
sobre o Tâmega e da EN311. A circulação de veículos não traz afectações significativas, caso se construam
antecipadamente as variantes a Seirós e Parada de Monteiros. Este AH terá apenas uma frente de trabalho
correspondente à barragem e desvio provisório, gerará 36 viagens/hora, sendo cerca de 45% associadas às
viagens às centrais de betão. Neste AH são consideradas também as viagens geradas pelas obras de
reposição de infra-estruturas – 14 viagens/hora, 70% das quais têm como origem/destino as escombreiras.
Os acessos mais utilizados serão os que correspondem aos grupos de estaleiros 13 e 14. Apenas um dos
grupos de pedreiras - 34 ou 40 - será utilizado por este AH, dependendo dos resultados de ensaios ainda em
curso. Os impactes são minimizáveis, com a construção antecipada das variantes previstas conjugadas com as
que decorrerem do estudo de racionalização do número de escombreiras e estaleiros. No que se refere às
pedreiras, os impactes dependerão da definição das que de facto vierem a ser utilizadas.
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AH de Daivões
A barragem fica a 450 m de Daivões, não se prevendo impactes significativos. O restabelecimento de vias
afectadas poderá criar incomodidade em Balteiro e Viela. A circulação de veículos afectará Santo Aleixo de
Além Tâmega, pela EN312. A utilização das escombreiras do Tâmega pode causará perturbação em
habitações dispersas, na zona de Trofa, Bacelar, Fragalinha e Paço. Recomenda-se no EIA o estudo da
melhoria dos acessos para reduzir os impactes. Este AH terá apenas uma frente de obra associada à
construção da barragem e desvio provisório da linha de água, geram um tráfego de 36 viagens/hora, 45%
das quais se destinam à central de betão. Neste AH são consideradas também as viagens geradas pelas obras
de reposição de infra-estruturas (14 viagens/hora), 70% das quais têm como origem/destino as
escombreiras. Assim, os acessos mais utilizados serão os que correspondem ao grupo de estaleiros 22.
Apenas um dos grupos de pedreiras 22 ou 35, será utilizado por este AH, dependendo dos resultados de
ensaios ainda em curso, gerando um volume de tráfego de 11 viagens/hora. Os impactes são minimizáveis no
âmbito do estudo de racionalização do número de escombreiras e estaleiros. No que se refere às pedreiras,
os impactes dependerão da definição das que de facto vierem a ser utilizadas. A melhoria de acessos
proposta deverá ser objecto de análise no âmbito do Plano de Acção a desenvolver pelo proponente, na
vertente da mobilidade, a apresentar em fase de RECAPE.
Impactes cumulativos
No conjunto tos aproveitamentos, cumulativamente estima-se um aumento do volume de tráfego no conjunto
de todos os acessos, de 311 viagens/hora, de veículos pesados, 52% da quais têm como origem/destino
escombreiras, 30%, centrais de betão e as restantes, pedreiras. Os grupos de escombreiras e estaleiros que
servem maior número de aproveitamentos hidroeléctricos são os 16, 25, 30, 37 e 39.
Os aglomerados populacionais potencialmente mais afectados identificam-se no quadro seguinte,
considerando-se que os impactes são pouco significativos a significativos:
Grupo
Tipo
AHE
Aglomerados
15
ESC
G, P, D
Fragalinha
16
EST+ESC
G, P, D
Fragalinha, Balteiro e Simães
22
ESC+EST+PED
D
Daivões
25
ESC
G, D, AV
Bustelo
26
EST+ESC
G, D
Fonte de Mouro e Choupica
27
EST+ESC
P, D
Viela
32
PED
P, D
Torneiro
34
PED
P, AT
Antigo e Curros
36
PED
G, AV
Gouvães da Serra
39
ESC
G, P, D
Viela
40
AT
Parada de Monteiros, Soutelo de Matos
ESC = Escombreira; EST = Estaleiro; PED = Pedreira

Afectação temporária de usos actuais do solo – Estaleiros
O projecto prevê 54 estaleiros, ocupando uma área total de 126 ha: 31 são industriais, totalizando uma área
de 103,14 ha, 18 são sociais, totalizando 19,61 ha e 5 de uso misto, com 3,44 ha. O impacte é na sua
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globalidade significativo, sendo minimizável no âmbito do estudo de racionalização do seu número a
apresentar em fase de RECAPE.
GRUPO
3
13
14
16
22
23
24
26
27
28
29
30
31
33
37
TOTAL
S=

S
S
0,78 0,78
0,91
2,05 1,18
0,70

0,52 0,40
0,22

S

I
0,78
0,46
2,97
0,19
8,42
1,41

I
0,78
0,24
1,12
0,19
0,59

1,49
1,22

1,75
0,64

0,78
0,78
1,76
34,08
0,69 0,76 1,73 3,78 1,09
2,84 1,37 0,74 0,78 0,78
1,40
16,27

I
0,78

I

I

I

I

M

M

TOTAL (S) TOTAL (I) TOTAL (M)
1,56
2,34
0,91
0,70
3,23
4,09
1,09 0,18
0,70
0,38
1,27
9,01
1,41
1,41
1,41
0,42
0,92
3,66
0,13 0,24 0,37 2,00 1,46
0,22
6,06
0,76
0,76
0,78
0,78
1,76
34,08
0,78
3,18
5,65
17,15
4,95
18,71
1,40
16,27
19,61
103,14
3,44

Social; I = Industrial; M = Misto

AH de Daivões
Serão afectadas áreas junto ao Parque de lazer de Bragadas, com parque de campismo (Santo Aleixo de Além
Tâmega), que inclui um campo de jogos. Os impactes são de difícil mitigação, devendo os proprietários ser
ressarcidos do justo valor que decorre da ocupação das áreas e garantir que são repostas as condições
iniciais, ou as que vierem a ser acordadas com o respectivo proprietário, tendo em conta os usos possíveis do
solo.
Próximo de Daivões localizar-se-ão áreas de estaleiro, as mais próximas a 50 m, ocupando áreas agrícolas
devendo garantir-se que os processos de indemnização e/ou relocalização são justos e têm em conta os
valores efectivamente perdidos.
AH de Gouvães
A barragem de Gouvães prevê cinco áreas de estaleiro, devendo os proprietários ser ressarcidos do justo
valor que decorre da ocupação das áreas e garantir que são repostas as condições iniciais, ou as que vierem
a ser acordadas com o respectivo proprietário, tendo em conta os usos possíveis do solo.
Nas restantes áreas de estaleiro os impactes são menos significativos uma vez que a ocupação de áreas
agrícolas é menos expressiva.
Alteração ou eliminação permanente de usos actuais do solo
Nos quadros de caracterização das áreas a ocupar por cada um dos aproveitamentos especificam-se as
afectações relativas a habitações, áreas agrícolas, construções de apoio agrícola, infra-estruturas e áreas de
lazer e que se traduzem em impactes negativos permanentes e globalmente significativos a muito
significativos. A diferenciação do grau de significância ocorre essencialmente do NPA a adoptar para o Alto
Tâmega.
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De facto o projecto implicará a desestruturação de aglomerados, inundando as baixas agrícolas próximas das
habitações, nas quais a maioria dos residentes possui uma parcela. De referir a importância que a agricultura
assume como complemento ao rendimento das famílias. Existe mesmo um aglomerado – Viela - que fica
totalmente inviabilizado.
AH de Gouvães
Vila Pouca de Aguiar situa-se a 4km da albufeira do AH de Gouvães. Outras povoações próximas situam-se a
distâncias que variam entre as centenas de metros e 1,5 km, como Gouvães da Serra (227 hab – 2001),
Carrazedo do Alvão, Lixa do Alvão, Paredes do Alvão. O EIA refere que o povoamento a inundar é pontual,
sendo a área a inundar atravessada por estradas e caminhos vários.
A área a inundar é constituída por um “amplo vale”. As zonas da Várzea do Torno e afluentes têm um bom
aproveitamento agrícola, sobretudo na freguesia de Gouvães (culturas temporárias de regadio – batata,
milho, centeio e vinha). Na margem direita (Lixa do Alvão) há menor aproveitamento agrícola, com parcelas
incultas e pastagens. A tipologia da estrutura da propriedade inclui baldios geridos pela junta de freguesia,
parcelas de minifúndio em regadios colectivos e explorações de pequena e média dimensão.
A quase totalidade dos proprietários vive em Gouvães da Serra. Praticamente todas as famílias têm pelo
menos uma parcela na baixa. Mais a montante existem parcelas de maior dimensão; existe uma exploração
com 24 ha com conjunto edificado onde reside uma família de 6 pessoas, a realojar.
As principais preocupações dos moradores são: perspectiva de perda de terras às quais têm muito apego,
alteração de modos de vida e incerteza na mudança.
No limite NE do regolfo existem edifícios de outra exploração com 33 ha a inundar parcialmente. O conjunto
edificado fica ligeiramente acima da cota 890. As áreas de baldio não têm produção agrícola, sendo alugados
como áreas de pastagem. Existe afectação da EM557 e de captação de água para abastecimento público. Há
ocupação urbana do lado da Lixa do Alvão, ao longo da EN206, ficando os edifícios mais próximos a 150m do
limite definido pela curva de nível 890 m.
O circuito hidráulico passa em túnel sob a EN206 e sob algumas habitações. A chaminé de equilíbrio situa-se
a 600m a poente do lugar de Choupica (15 habitantes) e 1 km a SE de Abelheira (26 habitantes) e Fonte de
Mouro (57 habitantes). O troço do circuito hidráulico em conduta à superfície/vala atravessa matos, espaços
florestais e pastagens naturais. O circuito hidráulico passa a 200m a nascente de Fonte de Mouro e a 100m
de parcelas agrícolas. No troço em túnel passa a 200m do Paço (menos de 30 habitantes) e a100 m de um
conjunto de edifícios situados a E.
A área de intervenção é formada por um amplo vale com grande abertura visual. Além de zonas com
afloramentos rochosos e áreas de vegetação arbustiva, são afectadas a zona de várzea do rio Torno e
afluentes que mantêm um bom aproveitamento agrícola, com culturas de regadio e vinhas, mais intenso do
lado de Gouvães.
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A tipologia das propriedades afectadas é de minifúndio, grande parte em regadio colectivo, explorações de
pequena e média dimensão e baldios.
Resumem-se no quadro seguinte as afectações do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães.
AH de GOUVÃES
Barragem e albufeira
NPA890

NPA885

Habitações (nº)

1

1

Pessoas a desalojar (nº)

6

6

Áreas agrícolas (ha)

98

73

Edifícios de apoio agrícola
Proprietários de parcelas
inundadas
Habitação próxima
Bairro do Torgo (habitações)

agrícolas

EM557
CM1153 entre Povoação e EN206
Percurso pedonal (coincidente com CM
entre Povoação e EN206)
3 captações no rio Torno e futura
albufeira de Cabouço e abastecimento
LTE 60kV em Moinho de Portão
LTE 30kV m Alto da Catarina e Gouvães
da Serra
Acessos
Áreas agrícolas (ha)
Proprietários de parcelas agrícolas
inundadas
Estaleiros
Bairro do Torgo (habitações)
Áreas agrícolas (ha)
Proprietários de parcelas agrícolas
inundadas

3

3

20 a 25

20 a 25

20m
130m

55m
150m

sim
(1.100m)

sim
(1.000m)

sim
(350m)

sim
(200m)

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

0,6

0,6

3a5

3a5

0,9

0,9

2

2

Uma exploração com 24ha e edifícios inundada e outra com
33ha parcialmente afectada

Novo traçado a cerca de 600m do actual, paralelo albufeira
margem esquerda, com nova ponte sobre o rio Torno
ligando à EN206
a desenvolver em fase de Projecto de Execução

ocupam sobretudo matos e afloramentos rochosos

120m do estaleiro industrial
estaleiro social

ocupam sobretudo matos, afloramentos rochosos, pastagem
e incultos
600m

Pedreiras /Escombreiras
Povoações mais próximas
Terrenos incultos e pastagens (ha)

obs
Mais uma habitação que poderá ser inviabilizada por
proximidade

5

5

Pela proximidade do conjunto edificado de Povoação e pela perda de áreas agrícolas o impacte é negativo,
permanente e muito significativo.
Os impactes são negativos, permanentes e muito significativos, devendo garantir-se que os processos de
indemnização e/ou relocalização são justos e têm em conta os valores efectivamente perdidos processos que
deverão ser monitorizados. As soluções deverão resultar de processo negocial com cada família afectada, de
acordo com o próprio EIA.
A adopção do NPA885 constituirá também uma forma de minimizar impactes que decorrem da proximidade
do edificado causado pelo NPA890.
Foram recolhidas no local preocupações por parte dos residentes, perante a perda das terras, da
tranquilidade do local, da alteração de hábitos e modos de vida e da mudança para local incerto.
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AH do Alto Tâmega
São estudadas apenas as alternativas de NPA315 e NPA322. A alternativa NPA312 foi abandonada uma vez
que se traduz numa redução da produção – 10,9GWh – correspondente a 3,6% da produção conjunta dos
AHE do Alto Tâmega e Daivões. A área de albufeira tem uma variação de cerca de 9% entre ambos os NPA e
de cerca de 10% entre os volumes de armazenamento. As áreas agrícolas inundadas variam entre 35 e
40 ha, sendo o impacte socioeconómico similar para ambas as alternativas. O EIA considera que dos estudos
de rendibilidade do projecto resultam inviáveis soluções de NPA inferior a 315 m.
A zona da albufeira no troço barragem-Capeludos e numa extensão de 12 km o vale é muito encaixado com
vegetação arbustiva a alguma floresta. As povoações mais próximas são: Veral, Fiães do Tâmega e Mosteirão
(margem direita) e Monteiros e Capeludos (margem esquerda), com parcelas agrícolas bem dimensionadas
com culturas temporárias e vinha, a 50 m da cota 322. Ficam em área submersa a área de lazer de Capeludos
e um Pontão. Na margem direita situa-se o Parque de lazer de Gomelos (margem direita) - freguesia de Pinho
(Boticas) com 71 habitantes (2001). A povoação situa-se a 200 m da cota 322, mas existem edifícios e áreas
agrícolas abaixo desta cota. Estas parcelas são regadas por levada a partir de represa. 3 habitações ficam
abaixo da cota 322 e também abaixo da cota 315. Uma fica a 10m da cota 322. Várias parcelas de culturas
temporárias e de vinha são inundadas.
Na várzea da ribeira de Oura situam-se a maior parte das terras mais férteis de regadio e bem aproveitadas
de Arcossó (Chaves), com culturas temporárias - batata, centeio e milho - e com vinha. Uma parcela de vinha
e habitação ficam muito próximo da cota 322. Conjunto rural inundado à cota 322, mas acima da cota 315.
Abaixo da cota 315 existem ainda algumas parcelas agrícolas (a poente da EM549). A EM315 ficará inundada
a qualquer cota. A ETAR de Vidago fica cima da cota 315, mas inundada à cota 322. Junto à confluência com
o Tâmega existem culturas temporárias e vinha abaixo de ambas as cotas. Duas habitações inseridas em
quintas inundadas a qualquer das cotas. 1 km a montante do limite do regolfo encontram-se as captações
“Águas Campilho” e mais a montante a estância termal da Vidago.
No troço a montante da confluência da ribeira de Oura o vale alarga e a albufeira entra significativamente na
várzea da ribeira de Oura, em cuja várzea a ocupação agrícola e edificação rural dispersa é mais intensa.
Os lugares mais próximos são Sobradelo (200 m) Arcossó (300 m). Capeludos e Vidago (1 km). A Ponte da
EN311 e troço na margem direita com 150 m inundados à cota 322, bem como a Praia fluvial de Vidago com
edifício do bar-esplanada.
Dois edifícios de habitação com parcelas agrícolas (um com café) situam-se abaixo da cota 322 (mas acima
da cota 315).
Junto à Praia fluvial de Vidago existem captações de água pertencentes à “Unicer”. 280 m a jusante da ponte
da EN311 existem 2 habitações e parcelas agrícolas em área inundável, uma habitação (entre as cotas 315 e
322) e uma moradia 10 m acima da cota 322.
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São afectadas parcelas agrícolas na faixa marginal numa extensão de 2,5 km para a cota 322, a montante da
EN 311 - destaque para Quinta do Pinheiro, cujos edifícios ficam próximo da cota 322, mas com terrenos
inundados mesmo à cota 315.
A várzea de afluente do Tâmega até à A24, com hortas, cereal, vinha e pomar - totalmente afectada à cota
322 mas pouco afectada à cota 315. O pontão pedonal em granito pode ser afectado a ambas as cotas de
NPA.
No trecho final do regolfo o vale é encaixado com ocupação agrícola nas margens. Os lugares próximos são
Souto Velho e Anelhe (300-500m). A Casa de Souto Velho, com habitação e unidade de restauração é
afectada pelo restabelecimento da EN311 (apenas para NPA322). A ETAR de Souto Velho (abaixo da cota 322
e acima da 315). Existe uma extracção de areias, 1,2km a jusante da ponte da EN311 e captações de água
500 m a montante da EN311. O cemitério de Souto Velho fica a uma distância de 70 m do NPA 322. Existem
parcelas agrícolas até ao rio na envolvente de Souto Velho a Anelhe, com culturas temporárias e vinha - à
cota 322 a afectação deste tipo e ocupação estende-se por 2,5 km. À cota 315 quase não há afectação destas
parcelas agrícolas. Destaca-se uma vinha com 8ha, parcialmente submersa à cota 322, mas sem afectação à
cota 315.
Em Arcossó foi identificada uma forte contestação da população local, manifestando-se claramente a favor da
solução NPA315.
Verifica-se que para o Alto Tâmega há um ponto de inflecção a partir do NPA 315, no que se refere a solos
agrícolas e áreas inundadas. Para cotas inferiores a 315 mantém-se a linha de inundação no curso do rio.
O NPA315 afecta a ponte da EN549, necessitando, neste caso apenas reforço e acréscimo de altura, e para
NPA 317 afecta adicionalmente a própria EN549 e a depuradora de Vidago. Para o NPA 322 acrescem a
afectação à ponte e EN311 e a EN533.
O EIA analisa apenas as cotas 315, por ser a cota mínima que do ponto de vista técnico e económico cumpre
os objectivos para o AHE do Alto Tâmega e a máxima 322 limitada pelo próprio processo de concurso.
Existe uma clara diferença na significância e magnitude dos impactes para as duas soluções de NPA, sendo
que o NPA315 permite reduzir de forma clara os impactes socioeconómicos.
Resumem-se no quadro seguinte as afectações do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega:
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AH do ALTO TÂMEGA
NPA322

NPA315

13

7

20 a 25

6a8

obs

Barragem e albufeira
Habitações inundadas
Nº de pessoas directamente afectadas
Áreas agrícolas (ha)
Edifícios de apoio agrícola
Proprietários
de
parcelas
inundadas
Habitações próximas

agrícolas

EN311
Caminhos florestais e rurais
Ponte de Arame que une Veral e
Monteiros- Boticas (Tâmega)
Pontão sobre o Tâmega (Vilarinho das
Paranheiras/Anelhe)
EM549

93

38

21

15

40 a 50

15 a 20

12

5

sim (700m)

sim (50m)

sim

sim

sim

sim

sim

Afectação
possível

sim (450m)

mais uma habitação afectada pelo restabelecimento da
EN311
na baixa da ribeira de Oura, em Arcossó as parcelas
pertencem a vários proprietários. Nas restantes zonas as
áreas agrícolas inserem-se em quintas com áreas entre 2
e 12 ha

até uma distância de 50m do limite de NPA
com substituição da ponte sobre o Tâmega, 150 m a
montante (NPA322). Para NPA315 poderá bastar subida
da rasante
a estudar em projecto

Modificação de traçado com ponte na ribeira de Oura a
sim (150m) 150m a jusante da ponte IP3/A24 (NPA322). Para
NPA315 o restabelecimento poderá ser feito no local

Ponte sobre o Tâmega de caminho
municipal em Sobradelo (Boticas)

sim

sim

ETAR de Vidago

sim

não

ETAR compacta de Souto Velho
Captação em Souto Velho
Captação em Vidago
Parque de Lazer de Sobradelo (m. e. do
Tâmega) - Boticas
LTE Barreiro
LTE sobre o Tâmega - Sobradelo/Coneiro
Rede de LTE sobre o Tâmega Veral/Monteiros e sobre o rio Avelames
até Vale de Lombo Gordo
LTE Quinta do Curral/Praia do Vidago
Acessos
Habitação (praia de Vidago)
Restaurante (praia de Vidago)
Varante a Parada de Monteiros
Variante a Seirós
caminhos rurais de acesso ao cemitério
(Parada de Monteiros)
caminhos rurais de acesso ao cemitério
(Seirós)
Proprietários
de
parcelas
agrícolas
afectados
Estaleiros
Seirós
Campo desportivo
Pedreiras /Escombreiras
Áreas agrícolas (ha)
Proprietários
de
parcelas
agrícolas
afectados
Caminhos de acesso ao rio

sim
sim
sim

não
não
sim

a estudar em projecto
a repor na margem direita da ribeiro de Oura junto da
ponte da auto-estrada IP3/A24
a repor
a repor

sim

sim

a repor

sim
sim

não
não

a repor
a repor

sim

sim

a repor

sim

não

a repor

sim
sim

não
não

pelo restabelecimento da EN322
tráfego desviado do centro
tráfego desviado do centro

intersectados

A garantir pela variante

intersectados

A garantir pela variante

10 a 15
230m de distância
Ocupado pelo estaleiro
6,5

a norte da Arcossó

8 a 10
inviabilizados

a repor
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AH de Padroselos
A área de albufeira ocupa quase totalmente espaços florestais com floresta de produção (pinheiro bravo).
Existem várias aldeias próximas sendo a mais próxima Gondiâes (a cerca de 200 m). O povoamento a inundar
é pontual. Existe na área a inundar ocupação social em Gardunhos (próximo da confluência dos rios Beça e
Covas), com quintas constituídas por parcelas agrícolas e habitação. O acesso a Gardunhos é feito por pontão
sobre o Beça utilizado para pesca recreativa (actividade frequente ao longo do rio) e inviabilizado pelo
projecto assim como praia fluvial de Gondiães. A Levada de Santo Aleixo, utilizada para rega, é
potencialmente afectada. É referenciada uma praia fluvial a 1,2 km a jusante da barragem e a nascente de
Torneiro. É identificada também a central de Bragadas, localizada a 350 m a jusante da barragem.
Este aproveitamento hidroeléctrico tem impactes negativos muito significativos, ao nível das acessibilidades e
de espaços de lazer, e significativos ao nível da ocupação de áreas agrícolas.
Resumem-se no quadro seguinte as afectações do Aproveitamento Hidroeléctrico de Padroselos:
AH de PADROSELOS
Barragem e albufeira
Habitações (nº)
Pessoas a desalojar (nº)
Áreas agrícolas (ha)
Edifícios de apoio agrícola (nº)
Proprietários de parcelas agrícolas inundadas
Povoação mais próxima - Gondiães
Caminhos florestais e rurais
CM de acesso à praia fluvial de Gondiães
Pontão sobre o rio Beça
Levada de Santo Aleixo de Além Tâmega
Praia fluvial de Gondiães
Pesca à linha no rio Beça
Mini-hídrica Bragadas
Acessos
Nº de pessoas directamente afectadas
Estaleiros
Nº de pessoas directamente afectadas
Pedreiras /Escombreiras
Habitações (Torneiro)
Torneiro (povoação)
Nº de pessoas directamente afectadas

3
6
30
3
6a8
200m
inviabilizados
afectada
inviabilizado
potencialmente afectada
inviabilizada
inviabilizada
350 a jusante

Gardunhos
Gardunhos - apenas 1 é residente permanente
parcelas de pequena dimensão e 3 quintas (Gardunhos)

no troço próximo do ribeiro de Gondiães
captação a jusante de Bragadas

0
sem dados
50m
250m
sem dados

poderão ocorrer impactes caso haja desmonte a fogo

AH de Daivões
As localidades próximas da barragem são Daivões, Friúme, Trofa, Bacelar (100/200m da albufeira para
NPA231). Na zona da albufeira, o troço mais próximo da barragem é fundamentalmente ocupada por
vegetação arbustiva e arbórea. As áreas agrícolas surgem a cotas mais elevadas (em socalcos), com culturas
temporárias e vinha. Na margem direita não se verifica povoamento, nem actividade agrícola.
Na zona da albufeira de Friúme/Mansos é intenso o aproveitamento agrícola com culturas temporárias de
regadio e vinha localizados na baixa de Mansos (margem direita), com 36 habitantes em 2001 e na margem
esquerda, a montante e jusante de Friúme, com 86 habitantes, em 2001. Constata-se nestes locais alguma
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dinâmica populacional. A área a inundar abrange toda a área baixa ficando a "bordejar" a povoação, com
3 habitações situadas entre as cotas 228 e 231.
Há afectação de roteiros culturais “Camilianos” criados pelo Município de Ribeira de Pena.
É inviabilizado um troço do percurso pedonal "caminho da abade", entre Friúme e Santo Aleixo, para os dois
NPA considerados.
Toda a baixa de Mansos é inundação inviabilizando explorações existentes - culturas temporárias e criação de
gado bovino. Há afectação directa de 4 habitações, uma das quais é um a casa solarenga com capela (esta só
afectado para a cota 231), afectando também vários edifícios de apoio rural.
No troço mais a montante da albufeira é inundada a zona de várzea - entre Friúme e Paço, na margem
esquerda e entre Santo Aleixo de Além Tâmega e Viela, na margem direita.
Na zona de Serrado cerca de 4 dezenas de edifícios ficam a 150 m da cota de NPA231, incluindo alguns
solares, um deles com turismo rural (casa da Fêcha). A maior parte da Baixa de Santo Aleixo fica inundada,
abrangendo metade da área agrícola existente (a S da EN312).
Na margem esquerda existe intensa ocupação agrícola, com culturas temporárias de regadio e vinha, sendo
que na margem direita existe aproveitamento agrícola mas com menor incidência do que na margem
esquerda.
É significativa a afectação, também por proximidade da ocupação edificada, em quintas ou habitações
dispersas, pequenos aglomerados e espaços residenciais. Os espaços urbanos situam-se a distâncias entre as
dezenas de metros e 1,5 km. Ribeira de Pena situa-se a 1 km.
São inviabilizadas as travessias do rio: ponte da EN312/Santa Marinha/Santo Aleixo de Além Tâmega, o
pontão do CM1128 (Balteiro/Viela) e ponte de arame (Ribeira de Baixo). Próximo desta zona duas habitações
ficam no limite do NPA231.
Na margem esquerda em Ribeira de Baixo, ficará inundada uma ampla área: ocupação diversificada, com
dezenas de habitações com parcelas agrícolas anexas.
No troço a jusante da barragem até Friúme, numa extensão de 1,8 km existe a pista de pesca desportiva de
Cavez e uma praia fluvial, afectadas pela intervenção de regularização do leito do rio e margens prevista para
este local.
Foram identificados receios dos residentes relativos à perda de terras agrícolas, desestruturação de modos de
vida e incerteza associada à mudança.
Existe uma clara diferença na significância e magnitude dos impactes para as duas soluções de NPA, sendo
que o NPA315 permite reduzir de forma clara os impactes socioeconómicos.
São muito significativos os impactes ao nível da inviabilização de áreas residências e agrícolas,
desestruturação de modos de vida por ocupação de áreas agrícolas próximas das habitações e partilhadas
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pela maioria dos residentes, com a consequente desestruturação de modos de vida. De notar, como foi
identificado na caracterização da situação de referência a importância da actividade agrícola no modo de vida
da população da área do projecto, quer ao nível do auto-consumo, quer dos rendimentos familiares.
Há também impactes negativos significativos ao nível das acessibilidades e de áreas de lazer.
Resumem-se no quadro seguinte as afectações do Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões:
AH de DAIVÕES
NPA231
Barragem e albufeira
Habitações directamente afectadas

NPA228 obs

47

Estimativa de residentes directamente afectados

75 a 85

Áreas agrícolas (ha)
Habitações próximas (até 50m de distancia do
limite do NPA)
Edifícios de apoio rural
Estimativa de Proprietários de parcelas agrícolas
afectados

117

35

Balteiro, Ribeira de Baixo, Paço, Friúme, Viela e Mansos
em quase todos os casos além da afectação de
55 a 60
habitações há afectação de parcelas agrícolas
106
Santo Aleixo de Além Tâmega, Mansos, Viela, Friúme,
50
Santo António/Senra de Cima, Balteiro e Paço
18

59
22
70 a 80

70 a 80

Ponte da EN312

sim
(1.100m)
sim

CM1128 - Viela

sim (250m)

sim

CM Ruival/EM312 - Senra de Cima

sim (200m)

sim

CM entre Balteiro e Viela

sim (250m)

EN312

Troço de CM entre EN312 e Ruival
Troço CM entre Balterio e CM1128
Ponte de arame Barcas/Jujais
Ponte Pênsil de Ribeira de Baixo e percurso
pedonal
caminhos rurais e florestais
ETAR compacta de Balteiro
ETAR compacta de Santo Aleixo de Além
Tâmega
Fossa séptica de Friúme
Pista de pesca desportiva de Cavez
LTE (rede) 30kV Covelas/Jujais/Granja Velha
LTE 60kV Cerco/Fontes/Senra de Baixo/Ribeira
de Baixo Moledo/Caneiro
Edifício da central de Bragadas
Acessos
Balteiro
Balteiro e Fragalinha
Santo Aleixo
Estaleiros
Áreas agrícolas (ha)
Estimativa de Proprietários de parcelas agrícolas
afectados

Modificação de traçado cruzando rio Tâmega em
Balteiro a 750m da ligação actual

sim
Novo traçado, passando pelo Alto dos Jujais e descendo
para Viela
Restabelecimento 150m a S
Funcionalidade garantida pelo restabelecimento da
EN312, 250m a SW

sim
sim
sim

sim
sim
sim

a transferir para a ribeira de Fonte do Mouro

sim
sim

sim
sim

a repor

sim

sim

a repor

sim
sim
sim

sim
sim
sim

a repor
a estudar em fase de projecto
a repor

sim

sim

a repor
muito próximo do limite
afectados por acessos a escombreiras
afectados pelo restabelecimento da EN312
afectados pelo restabelecimento da EN313

4

grande parte dos estaleiros ocupa áreas agrícolas de
pequena dimensão

10 a 15

Daivões
Campo desportivo
Pedreiras /Escombreiras
Parque de campismo de Bragadas

sim

ocupado

habitações próximas e povoação a 100m de estaleiro
industrial
estaleiro industrial
pedreira a 550m
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Derivações Alvadia-Viduedo-Gouvães
Esta intervenção passa no subsolo da urbanização do Bairro do Torgo, afecta 2,6 ha de áreas agrícolas.
As afectações mais significativas decorrem da circulação de veículos nas povoações de Gouvães,
Pinduradouro Lamas, Santa Marta da Montanha, Fonte do Mouro e Bustelo.
Resumem-se no quadro seguinte as afectações das Derivações Alvadia-Viduedo-Gouvães:
DERIVAÇÕES ALVADIA-VIDUEDO-GOUVÃES
Ligam Gouvães a açudes a formar na ribeira de Viduedo e no Rio Poio
Açudes e circuito hidráulico
Alvadia (povoação)
a 200m de distância
sim
EN313
a repor ligeiramente a S
(300m)
circuito hidráulico passa por baixo em túnel com recobrimento que
Bairro do Torgo (Lixa do Alvão)
não criará impactes
2,6
inundada pelo açude de Alvadia
Área agrícola (ha)
0,14
inundada pelo Açude de Viduedo
Estimativa de Proprietários de parcelas
2
agrícolas afectados
Acessos
Gouvães (povoação)
afectação por circulação de veículos
Pinduradouro
afectação por circulação de veículos
Lamas
afectação por circulação de veículos
Estaleiros
Área agrícola (ha)
1
estaleiro social e industrial
Estimativa de Proprietários de parcelas
2a3
agrícolas afectados
Santa Marta da Montanha
a 400 m
Fonte do Mouro
a 300m
Bustelo
a 100m
Pedreiras /Escombreiras
Área agrícola (ha)
6
Estimativa de Proprietários de parcelas
4a6
agrícolas afectados

Circuito hidráulico Padroselos – Daivões
Não são identificadas afectações.
Circuito hidráulico Gouvães – Daivões
Na zona desta intervenção é afectado cerca de 1ha de área agrícola, o CM1132 ente Fonte do Mouro e
Choupica, existindo 2 habitações próximas do troço final em túnel.
Os impactes são negativos e pouco significativos.
Resumem-se no quadro seguinte as afectações do Circuito Gouvães-Daivões:
Circuito hidráulico GOUVÃES - DAIVÕES
Habitações próximas
Área agrícola (ha)
CM1132 ente Fonte do Mouro e Choupica

2
1

próximo ao troço final em túnel
a desenvolver em fase de Projecto de Execução
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Linha de Transporte de Energia (LTE)
No corredor da linha definido com 400 m centrados no eixo, estão parcialmente as povoações de Viela e
Paço, num total de 25 a 30 residentes. Não foram quantificadas as áreas agrícolas existentes no corredor,
referindo-se que são reduzidas.
O impacte é negativo e pouco significativo, podendo ser mitigável, em fase de Projecto de Execução, na
escolha do traçado definitivo, que deverá afastar-se das zonas edificadas.
Resumem-se no quadro seguinte as afectações da Linha de Transporte de Energia:
LINHA DE TRANSPORTE DE ENERGIA (LTE)
Viela
Paço
Área agrícola (ha)
Estimativa de residentes dentro do corredor

reduzida
25 a 30

dentro do corredor de 400 m
dentro do corredor de 400m
não quantificada

Pedreiras
O EIA prevê um conjunto de 10 pedreiras, distribuídas por 6 grupos, ocupando áreas que variam entre
7,17 ha (grupo 22) e 29,75 ha (grupo 40-d):
Grupo
22
32
32
34
35
36
40
40
40
40

Subtipo
a
b

a
b
c
d

Área (ha)
7,17
8,59
22,91
11,99
9,44
10,38
28,48
33,17
27,51
29,75

Cada uma destas pedreiras, por si só, de acordo com a legislação em vigor, teria que ser objecto de AIA.
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, planos de lavra e de recuperação paisagística, não estão reunidas as condições para
poderem ser avaliadas.

Escombreiras
Estão também previstas 31 escombreiras, com áreas que variam entre 1,2 ha e 25,7 ha, ocupando no total
uma área de 197 ha, indicando-se no quadro seguinte as respectivas áreas individuais.
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Grupo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Área (ha)
6,01
8,26
20,06
3,26
2,79
6,06
4,97
6,55
4,24
7,80
2,83
2,87
13,10
7,13
1,61
7,82

Grupo
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
38
39

Área (ha)
4,76
3,26
4,00
2,28
2,02
25,74
2,66
2,73
9,38
1,29
1,27
11,64
13,76
5,56
0,98

A avaliação de impactes foi já efectuada no âmbito de cada um dos aproveitamentos hidroeléctricos, sendo
objecto de minimização por força do estudo de racionalização do seu número a apresentar em sede de
RECAPE.

Fase de exploração
Regime de exploração
Na fase de exploração, após o enchimento das albufeiras resultam impactes negativos de que se destacam os
que resultam dos regimes de exploração, como as velocidades e dimensão das variações inter-nível, que
tendem a limitar a utilização das margens, principalmente a utilização lúdica. São também impactes negativos
os riscos associados às correntes resultantes dos regimes de exploração (turbinamento), das descargas de
fundo e de cheia. De facto estes regimes dão origem a oscilações em ciclos diários, semanais ou mensais,
durante todo o ano. Estes efeitos são mais expressivos na albufeira de Daivões, decorrentes do
turbinamento/bombagem de Padroselos e de Daivões e do turbinamento de Gouvães e dos próprios grupos
de Daivões. No Alto Tâmega estes efeitos são menos significativos porque são influenciados apenas pelo
turbinamento dos próprios grupos.
Os efeitos dos regimes de exploração condicionam significativamente o uso das margens e o uso das águas
nas margens a jusante, designadamente as praias fluviais de Padroselos e Daivões, zonas de pesca recreativa
de Gouvães e Padroselos e de pesca desportiva de Cavez, em Daivões.
Produção de energia eléctrica
A produção de energia eléctrica é o objectivo que está na origem da justificação do projecto e constitui um
impacte positivo e significativo a muito significativo. Os valores da produção e potência instalada constam do
quadro com as características do Sistema Electroprodutor. De referir que a potencia instalada é superior a
20% da potência hidroeléctrica nacional e corresponde a cerca de 8,5% da potência total nacional (2006).
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Reservas hídricas
A constituição de reservas hídricas (que está na base da justificação do próprio projecto), exclusivamente
para produção de energia, constitui um impacte positivo. Não está equacionado o uso para rega ou
abastecimento público, o que limita a significância das reservas hídricas, no sentido lato.
No entanto, tendo em conta as afectações ao nível das captações e de sistemas de rega, estes usos
complementares devem ser equacionados, no âmbito das medidas de minimização ou de reposição.
Novas paisagens
O EIA refere que a constituição de planos de água formados pelos regolfos das albufeiras pode contribuir
para o desenvolvimento de novos pontos e motivos de atractividade, nomeadamente através do
aproveitamento turístico, o que constitui um impacte positivo e considerado significativo. De facto não há
exemplo, em Portugal de que uma albufeira, por si só, tenha trazido desenvolvimento com expressão,
turístico ou outro, para a região em que se insere. Acresce referir que é indiscutível que a construção de
barragens tem impactes ambientais profundos, provocando muitas vezes danos significativos e irreversíveis a
espécies e ecossistemas (World Commission on Dams, 2000, in Ecossistemas e Bem-Estar Humano –

Avaliação para Portugal do Millenium Ecossystem Assessment).
Acresce referir que os regimes de exploração condicionam fortemente o uso das zonas contíguas aos limites
das albufeiras, por razões de segurança e de viabilidade da implantação de estruturas que permitam a relação
com o plano de água. A significância deste impacte dependerá também dos próprios Planos de Ordenamento
das Albufeiras, que tenderão a condicionar os usos na envolvente e das políticas de desenvolvimento, quer ao
nível nacional, quer ao nível local. Deverão em fase de Projecto de Execução ser identificadas as zonas que
poderão constituir pontos de interesse e os respectivos usos, tendo em conta as limitações que decorrem dos
regimes de exploração. O EIA refere mesmo a conjugação das novas paisagens com a valorização do
património cultural (material e imaterial), como forma de potenciar a atractividade da sub-região em que se
insere o projecto.
Finanças locais
O EIA refere o impacte positivo criado pelo aumento da actividade económica nos municípios em que o
projecto se insere. Estes impactes foram identificados apenas na fase de construção, pelo que são
temporários e reversíveis. A simples presença das infra-estruturas não cria desenvolvimento económico local.
Aceitação local do projecto
Os níveis de aceitação do projecto assentam no grau de confiança que as pessoas afectadas (directa ou
indirectamente) depositam no promotor do projecto e passa pela forma como o projecto é comunicado, com
as expectativas criadas e com os receios criados pela incerteza.
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Assim deve o promotor apresentar, em fase de Projecto de Execução, um Plano de Comunicação às pessoas
potencialmente afectadas, que deve ser activado tão cedo quanto possível, dando continuidade às acções já
desenvolvidas, uma vez que a aceitação do projecto é um processo evolutivo. De referir que a auscultação
das opiniões das populações registadas no EIA correspondem a um momento do processo em que as pessoas
ainda não sabem as datas de início dos trabalhos, quais os prazos de execução ou mesmo se o projecto se
concretizará efectivamente.
Das acções já desenvolvidas, as principais preocupações manifestadas principais prendem-se com a perda de
residência, uma vez que implicam alteração de hábitos e provocam grande incerteza. Outra preocupação
prende-se com a perda de terras que constitui uma base importante dos modos de vida e dos rendimentos
familiares. Na maioria das situações, a perda de habitação está associada à perda de solo agrícola.
As manifestações foram registadas com maior intensidade nos seguintes locais:
AH
Gouvães
Daivões
Alto Tâmega
Padroselos

Locais
Gouvães
Friúme, Ribeira de Baixo, Balteiro e Viela
Arcossó e Anelhe, Vidago e Vilarinho das Paranheiras
Apenas um entrevistado com habitação afectada

De acordo com o EIA (Relatório Síntese – Vol-II, pp. 1235,1236/1455) os autarcas dos seis Municípios do Alto
Tâmega que integram a Associação de Municípios do Alto Tâmega, manifestam expectativas com o projecto,
mas sublinham que a construção das barragens, por si só, não é suficiente, sendo necessário negociar
contrapartidas que permitam desenvolver projectos ambientais e turísticos.
Em síntese os órgãos de poder local apoiam o projecto com base nas expectativas de desenvolvimento. Estas
expectativas tendem a sobrevalorizar os impactes positivos e a desvalorizar os negativos.
Em relação aos cidadãos as preocupações assentam na perda de habitação, terrenos agrícolas,
desestruturação de modos de vida. Em alguns casos os ganhos decorrentes dos futuros processos de
expropriação criam expectativas positivas. Cidadãos não directamente afectados tendem a desvalorizar os
impactes negativos e manifestam atitude positiva em relação ao projecto. Por outro lado existem os que
contestam o projecto pela perda de recursos naturais, culturais e paisagísticos.
No que se refere à socioeconomia os impactes quanto à natureza e significância resumem-se no quadro
seguinte:
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Fase de construção
Acção geradora de impacte

Escavação e aterro

Impacte
Afectação de áreas agrícolas
Afectação de Habitações
necessidade de expropriação
Afectação de infra-estruturas

Desmatação

Negativo

Significância
Alternativas AH Alto Tâmega
NPA 322
NPA315
Muito significativo

Negativo

Muito significativo

Natureza

e

Negativo

Afectação de espaços de lazer
Negativo
Afectação de áreas agrícolas
Negativo
Afectação de Habitações e
Negativo
necessidade de expropriação
Afectação de infra-estruturas

Negativo

Afectação de espaços de lazer
Negativo
Criação de emprego e estímulo à
Positivo
economia
Actividades construtivas
Incómodos
ambientais
em
Negativo
espaços sociais
Fase de enchimento e exploração
Criação de nova paisagem com
Positivo
Enchimento e presença das albufeiras potencial actividade turística
Reserva de água
Positivo
Presença do circuito hidráulico de
Efeito barreira
Negativo
Gouvães à superfície
Produção de energia eléctrica
Positivo
Impedimento
ou
Exploração /variações de nível
condicionamento de usos lúdicos Negativo
na albufeira
Exploração /variações de nível
Afectação de usos a jusante
Negativo
Descargas de fundo e de cheias
Afectação de usos a jusante
Negativo
Presença de novos acessos
Melhoria de acessos locais
Positivo

Significativo
a
Significativo
muito significativo
Significativo
Muito significativo
Muito significativo
Significativo
a
Significativo
muito significativo
Significativo
Significativo a muito significativo
Muito significativo

Significativo
Significativo a muito significativo
Significativo
Significativo a muito significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Medidas de minimização e de compensação, Condicionantes, Elementos a apresentar em
fase de RECAPE
Concorda-se globalmente com as medidas apresentadas no EIA, considerando-se no entanto que carecem de
alguns ajustamentos. Por outro lado, considera-se que as indemnizações, por si só, decorrem directamente da
lei e não poderão ser consideradas como medidas de minimização, contrariamente ao referido no EIA. De
facto, a simples indemnização agravará o abandono da prática agrícola, se não for complementada com
medidas articuladas de compensação ou relocalização.
Deste modo, deverão ser apresentados em fase de RECAPE os elementos que abaixo se discriminam, assim
como serem cumpridas as condicionantes, as medidas de minimização e de compensação referidas, bem
como os planos de monitorização.
Medidas de minimização e de compensação
1. O caminho municipal CM1153, que liga Povoação à Estrada Nacional EN206 e está integrado num
percurso pedestre turístico, é cortado pela albufeira de Gouvães, numa extensão de cerca de 350 metros
(cota 890). O caminho deverá ser reformulado ajustando-o à nova rede de acessos.
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2. O restabelecimento de acessos afectados deve obedecer ao um Plano de Acção de Acessibilidade, a
apresentar no RECAPE, que inclua a identificação e caracterização de todas as afectações, a justificação
da necessidade ou não de reposição, o melhoramento de acessibilidades.
3. No empreendimento do Alto Tâmega um troço da EM549 ficará em área inundável, em qualquer das
cotas, uma vez que transpõe a ribeira da Oura. Considerando a hipótese de NPA 315, o restabelecimento
deverá ser efectuado com um traçado semelhante ao actual, tendo em conta o Plano de Acção a
apresentar no RECAPE.
4. Em fase de Projecto de Execução, deverão ser efectuadas avaliações detalhadas dos impactes em áreas
habitadas e levantamentos das habitações afectadas, de modo a estabelecer os justos valores das
indemnizações a atribuir aos respectivos proprietários/locatários, tendo em conta o Plano de Acção a
apresentar no RECAPE.
5. 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,
tendo em conta a necessidade de restabelecer o caminho municipal CM1128. Deste processo deverá
resultar uma decisão sobre a eventual necessidade de relocalização no âmbito do Plano de Acção a
apresentar no RECAPE.
6. A utilização do caminho municipal CM1143 implica o atravessamento de Pinduradouro e Lamas o que terá
impactes negativos, sobretudo no caso de Lamas, lugar com maior dimensão e em que o atravessamento
se dá a meio da povoação. Deste modo, o percurso previsto na ligação entre o açude de Viduedo e o
caminho municipal CM1143 deve alterado e devem ser melhorados e utilizados outros caminhos
existentes que permitem a ligação ao caminho municipal CM1143 a poente de Pinduradouro, evitando
assim o seu atravessamento, tendo em conta o Plano de Acção a apresentar no RECAPE.
Fase de construção e primeiro enchimento
7. A localização de estaleiros só em caso excepcional, devidamente justificado, poderá afectar áreas
agrícolas e habitações, devendo neste caso ser identificados os respectivos impactes e definidas as
medidas de minimização adequadas, critério a ter em conta no estudo de racionalização a apresentar no
RECAPE.
8. 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.
9. Após finalizada a sua utilização, as escombreiras localizadas fora de áreas inundáveis pelas albufeiras
deverão ser objecto de recuperação e integração paisagística.
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10. A possível construção das variantes a Seirós e Parada de Monteiros (Alto Tâmega) 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.
11. 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.
12. No que respeita aos usos do solo, como em todos os casos de intervenção temporária, os proprietários
dos terrenos deverão ser compensados pela sua utilização, através da atribuição de justas indemnizações.
13. Os proprietários dos terrenos afectados definitivamente deverão ser justamente indemnizados, em
complemento ao processo de expropriações, devendo o valor a atribuir ter em conta os valores
efectivamente perdidos.
14. Algumas áreas de lazer, praias fluviais e pontos de pesca recreativa são inviabilizados, devendo ser
encontradas soluções, estudadas de forma integrada, que permitam criar áreas de lazer alternativas,
ambientalmente adequadas. Estas soluções deverão ser definidas em colaboração com as Câmaras
Municipais e Juntas de Freguesia num processo participado pelas populações e devendo ter
enquadramento no Plano de Acção a apresentar em RECAPE. Paralelamente a manutenção de locais
utilizados para pesca recreativa, pesca desportiva e praias fluviais implica que sejam assegurados caudais
adequados à manutenção destas actividades.
15. A funcionalidade da levada de Santo Aleixo deverá ser assegurada. Caso o abastecimento da levada não
possa ser mantido, deverá ser encontrada solução alternativa de modo a assegurar o abastecimento de
água por ela proporcionado.
16. As afectações a captações públicas e uma privada para abastecimento de água, identificadas no EIA,
deverão ser objecto de reposição, a definir de acordo com os municípios e com a empresa que explora a
captação privada.
17. As duas ETAR identificadas no EIA, deverão ser repostas, de acordo com a Câmara Municipal de Chaves e
a empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, em caso de afectação.
18. Em Daivões uma ponte pênsil pedonal “ponte de arame” será inviabilizada pela albufeira. Tendo em conta
o seu interesse enquanto exemplar deste tipo de infra-estruturas, deverá ser avaliada, juntamente com a
Câmara Municipal de Ribeira de Pena, a viabilidade de a recolocar noutro local onde possa desempenhar
a mesma funcionalidade, devendo o projecto ter a devida aprovação das entidades competentes
(IGESPAR / DRC/Norte).
19. Na contratação de trabalhadores, deverá privilegiar-se o mercado local de emprego dos concelhos
directamente afectados pelo empreendimento.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

175

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

20. 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.
21. 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.
22. Assegurar condições de conforto e infra-estruturas para recreio e lazer nos estaleiros sociais para
minimizar a desintegração dos trabalhadores da obra no contexto sócio-cultural local.
23. Obrigatoriedade de todos os veículos afectos à obra circularem permanentemente com faróis médios
ligados, como forma de minimizar riscos de atropelamento e acidente.
24. Na zona de obra, deverá ser garantida a livre circulação de viaturas de socorro e emergência,
especialmente nos períodos críticos de incêndios florestais
25. Reduzir o volume de materiais colocados em escombreira através da sua máxima reutilização na produção
de inertes para a obra.
26. 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 a apresentar no RECAPE.
27. Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao projecto pela
circulação de veículos pesados durante a construção.
28. Caso sejam utilizados acessos que não sejam necessários ao funcionamento do Projecto, estes deverão
ser repostos à situação inicial de modo a não aumentar a perturbação no local.
29. 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.
Fase de exploração
30. A jusante das barragens dos aproveitamentos hidroeléctricos situam-se alguns pontos utilizados para
pesca recreativa, pesca desportiva e também como praias fluviais. Deste modo, deverão ser assegurados
caudais adequados à manutenção destas actividades.
31. A funcionalidade da levada de Santo Aleixo deverá ser assegurada. Caso o abastecimento da levada não
possa ser mantido, deverá ser encontrada solução alternativa de modo a assegurar o abastecimento de
água por ela proporcionado.
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Fases de construção e de exploração
32. Deverá proceder-se à execução dos projectos e medidas decorrentes do Plano de Acção a apresentar em
fase de RECAPE.
33. 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.
Condicionantes
1. Apresentação de um Protocolo de Colaboração a estabelecer com a Associação de Municípios do Alto
Tâmega, com o objectivo principal de 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 a
promoção do abandono das zonas afectadas, pelos residentes, a perda de referências culturais e de
espaços de lazer. O Protocolo deverá dar suporte a um Plano de Acção a apresentar no RECAPE que
definirá o calendário de execução dos respectivos projectos e a participação financeira das entidades
envolvidas.
2. Todas as intervenções que decorrem da reposição de infra-estruturas / equipamentos, devem ter parecer
favorável dos respectivos proprietários / entidades gestoras.
Elementos a apresentar em fase de RECAPE
1. Deve ser apresentado, em fase de Projecto de Execução, um Plano de Comunicação às pessoas
potencialmente afectadas, que deve ser activado tão cedo quanto possível, dando continuidade às acções
já desenvolvidas, uma vez que a aceitação do projecto é um processo de interacção entre o promotor, as
populações locais e as autarquias.
2. Apresentação do Plano de Acção, suportado pelo Protocolo de colaboração a apresentar como
condicionante, cujos projectos que deverão ser desenvolvidos de forma integrada, tendo por base
territorial, pelo menos, a área de estudo do EIA, devem ser suportados por estudos específicos e devem
incidir nas seguintes vertentes:

a. Assegurar a mobilidade sustentada das populações locais potenciando o desenvolvimento
socioeconómico e turístico. Este projecto deverá garantir a articulação com a criação/valorização
de percursos pedonais/cicláveis/fluviais, 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 quatro albufeiras, tirando vantagem da sua proximidade. Deverá também incluir as
soluções viárias que evitem a travessia de aglomerados durante a fase de execução (estas
soluções deverão ser executadas previamente ao início das obras);
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b. Garantir as justas compensações a atribuir às famílias desalojadas e estudar a viabilidade de
relocalização de famílias ou de aglomerados afectados, quer no edificado, quer nas 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, em fase
de projecto, as afectações de proximidade, uma vez que o EIA não teve em conta os Níveis de
Máxima Cheia, que genericamente se situam mais de 1m acima do respectivo NPA. Este processo
deve ser participado, quer pelas pessoas directamente afectadas, quer pelas autarquias;

c. Definição das medidas e meios adequados para incrementar e concretizar as potencialidades e
oportunidades proporcionadas pelo empreendimento em termos de desenvolvimento local e
regional;

d. 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;

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

Deve ser apresentado um estudo de enquadramento dos investimentos referidos no EIA relativos
a património românico, com as restantes vertentes das medidas de compensação, na vertente
socioeconómica.

3. Dado o elevado número de áreas destinadas a estaleiros e escombreiras deve ser apresentado um estudo
de racionalização do seu número e dimensão, tendo em conta as soluções construtivas a adoptar,
demonstrando a minimização de impactes sócio-económicos.
4. Apresentar a definição do meio e percurso para o transporte de cimento para a obra, e identificar os
respectivos impactes e eventuais medidas de minimização.
5. O traçado definitivo para a linha de transporte de energia deve evidenciar que maximizou a distância a
áreas construídas e habitações isoladas.

Planos de monitorização
O EIA prevê para o factor sócio-economia um conjunto de planos de monitorização, especificando os
principais objectivos e acções a desenvolver, que se considera adequado às dimensões dos impactes e à sua
significância. As dimensões a monitorizar são as seguintes:
Aspectos sociais
Incómodo ambiental resultante de actividades construtivas (abertura de acessos, tráfego de
veículos pesados, estaleiros industriais, pedreiras e restabelecimento da rede viária
Expropriações /realojamento
Reposição de infra-estruturas ou aplicação de medidas compensatórias
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Aspectos socioeconómicos
Efeitos directos no emprego local
Contratação de bens e serviços no mercado local
Efeito directo do consumo dos trabalhadores no mercado local
Efeitos da eliminação de terras de cultivo na actividade agrícola e nos rendimentos familiares
Considera-se, no entanto, que deve ainda ser apresentada no RECAPE a metodologia e valências das equipas
responsáveis pelas diferentes dimensões a analisar no âmbito dos planos de monitorização a realizar para
este factor ambiental.
Adicionalmente, considera-se que deverão ser apresentados relatórios semestrais, em fase de obra e anuais,
em fase de exploração, contendo as reclamações e/ou pedidos de esclarecimento, bem como o seguimento
que lhes foi dado pelo Promotor.
No que se refere à monitorização de expropriações/realojamento, deve ser garantida a dimensão relativa à
integração das famílias aos novos locais de residência, como forma de avaliar a eficácia do processo,
podendo, em face dos resultados obtidos, proceder a medidas de reajustamento.
Síntese conclusiva
O presente conjunto de aproveitamentos hidroeléctricos enquadra-se no Programa Nacional de Barragens de
Elevado Potencial Hidroeléctrico e a sua concessão foi objecto de concurso lançado pelo Estado Português.
Este Plano, em fase de Avaliação Ambiental Estratégica, definiu a socioeconomia como factor crítico.
Considera-se que este factor, no conjunto dos elementos contidos no EIA (datado de Setembro/2009), no
Aditamento (datado de Janeiro/2010) e nos Elementos Complementares (datados de Fevereiro/2010),
identifica impactes negativos socioeconómicos globalmente significativos a muito significativos, ao nível local
e sub-regional, sendo os impactes positivos essencialmente de carácter nacional. É com o objectivo de
contrariar este desequilíbrio que adquirem fundamental importância, por um lado, a forma como o promotor
conduz o processo de comunicação do projecto e por outro, como conduz os processos de
indemnização/realojamento, ambas na origem de maior ou menor aceitação do projecto, principalmente por
parte das pessoas directamente impactadas. Adquirem também fundamental importância, num cenário de
mudança de paradigma deste tipo de empreendimentos, as medidas de compensação a definir, de acordo
com o princípio da subsidiariedade, com a participação da comunidade local, privilegiando as autarquias das
regiões que sofrem os impactes negativos directos, na qualidade de entidades representativas e
alavancadoras de desenvolvimento.
Neste enquadramento, ao nível do factor socioeconómico e em face das alternativas consideradas no EIA,
parecer é favorável, sendo as alternativas menos desfavoráveis as que incluem o NPA315 para o AH do Alto
Tâmega e NPA885 para o AH de Gouvães - 4, 8, 12 e 16 - alternativas causadoras de menores impactes
socioeconómicos, e ao cumprimento das medidas minimizadoras, medidas de compensação e planos de
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monitorização indicados no EIA e das medidas de minimização/compensação adicionais indicadas na
apreciação acima efectuada.

6.5. USOS DO SOLO
Situação de referência
A caracterização da ocupação do solo dos aproveitamentos hidroeléctricos teve como base o levantamento
topográfico da área de estudo (albufeiras e respectivas envolventes de 500 m), na escala 1/5000, aferido com
ortofotomapas recentes, disponibilizados pelo promotor, com recurso também das Cartas Militares na escala
1/25000 (IGEOE).
AH de Gouvães
A área agrícola é a classe mais representativa nesta albufeira, ocupando cerca de 98 ha, o que corresponde a
39% da área em estudo, para um NPA de 890, enquanto para um NPA de 885 a afectação seria de cerca de
73 ha. Os matos com afloramentos rochosos também encontram alguma representatividade, ocupando cerca
de 48 ha, o que corresponde a 19% da área da albufeira, para um NPA de 890 e 33 ha para um NPA de 885.
Na área adjacente à albufeira predomina, igualmente, a ocupação agrícola (366 ha) e os afloramentos
rochosos apresentam, também, bastante significado (274 ha).
Para o aproveitamento hidroeléctrico de Gouvães, para um NPA de 890, existe uma maior afectação de áreas
agrícolas (cerca de 24 ha), comparativamente com o NPA de 885, o que se traduz num impacte com algum
significado a nível local. Deste modo, o NPA de 885 apresenta-se como uma solução mais favorável.
Açude de Alvadia, Viduedo e derivação
No Açude de Alvadia a área agrícola ocupa cerca de 3 ha, o que corresponde a 56% da área da albufeira.
Na área adjacente à albufeira predominam os matos com afloramentos rochosos (54 ha).
Na albufeira de Viduedo a área agrícola ocupa cerca de 0,1 ha, correspondendo a 98% da área da albufeira.
Na área adjacente predomina a mesma classe de ocupação do solo, representando cerca de 53% da área de
protecção da albufeira. A solução do AHE de Gouvães com derivações, embora traduzindo-se num cenário
semelhante, afectará mais 2,7ha de áreas agrícolas.
AH de Padroselos
A classe de uso do solo que corresponde a floresta de produção de pinhal encontra maior expressão quer na
albufeira quer na sua área adjacente, ocupando cerca de 221 ha, o que corresponde a 41% da área da
albufeira. Destacam-se, ainda, na área da futura albufeira os carvalhos e os matos, os quais ocupam cerca de
41 ha e 84ha, respectivamente.
As alternativas que incluem a construção de Padroselos afectarão maiores áreas agrícolas e artificializadas,
30,24 ha e 9,39 ha respectivamente.
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AH do Alto Tâmega
Os matos com afloramentos rochosos e a vegetação ripícola são as classes com maior expressão neste
Aproveitamento, ocupando cerca de 132 ha e 114 ha, respectivamente, o que corresponde a cerca de 20% e
18%, para um NPA de 322. Para um NPA de 315 as afectações descem para 115 ha no caso dos matos com
afloramentos rochosos e 91 ha na afectação à vegetação ripícola. Também se destacam as áreas de pinhal
que ocupam cerca de 102 ha, cerca de 16% da área da albufeira. Na área adjacente à futura albufeira
predominam, igualmente, os matos com afloramentos rochosos, representando 27% da área de protecção da
albufeira. O NPA de 315m apresenta menor afectação, pelo que comparativamente com a solução de 322 m
apresenta-se como a menos desfavorável.
AH de Daivões
As áreas agrícolas e a vegetação ripícola são as classes com maior expressão neste aproveitamento,
ocupando cerca de 118 ha e 77 ha, respectivamente, o que corresponde a cerca de 53% e 20%. Também se
destacam os carvalhos e os aproveitamentos florestais mistos que ocupam 64 ha e 40 ha respectivamente,
correspondendo a 17% e 11% da área da albufeira. Na área adjacente predominam os matos com
afloramentos rochosos e as áreas agrícolas, que representam cerca de 22% e 20%, respectivamente, da área
de protecção da albufeira.
Escombreiras, pedreiras e estaleiros
Verifica-se que as escombreiras se inserem, fundamentalmente, em áreas de matos com afloramentos
rochosos e áreas agrícolas, as pedreiras abrangem áreas de matos com afloramentos rochosos, pinhal e áreas
agrícolas, e os locais destinados a estaleiros correspondem maioritariamente a zonas de pinhal e de matos.
Linha de transporte de energia
O povoamento florestal de pinhal é a classe de ocupação do solo com maior representatividade ocupando
cerca de 136 ha, correspondente a sensivelmente 40% da totalidade do corredor em estudo. Os matos com
afloramentos rochosos ocupam cerca de 88 ha, cerca de 26% da área.
Identificação e análise de impactes
A avaliação realizada no EIA ao nível do Uso do Solo, nomeadamente no que se refere à análise de impactes,
revela alguma diversidade de critérios, não se verificando o mesmo nível de desenvolvimento, para os
diferentes aproveitamentos hidroeléctricos. De qualquer forma, o conjunto dos elementos apresentados não
pôs em causa a avaliação deste factor ambiental.
Em termos gerais, e no que concerne à avaliação dos impactes no Uso do Solo, na fase de construção, e
segundo as declarações que constam na informação disponibilizada, estes decorrem basicamente da
afectação directa da implementação das infra-estruturas e pelas acções necessárias à construção dos
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aproveitamentos hidroeléctricos. Estas acções irão traduzir-se na perturbação, alteração ou perda temporária
ou permanente da ocupação e uso actual do solo.
De um modo geral, os impactes decorrentes dos aproveitamentos hidroeléctricos serão negativos, directos, ao
nível local, certos, irreversíveis, uma vez que as áreas afectas às acções de desmatação, construção da
barragem e órgãos anexos, não serão restabelecidas no final da fase de construção.
Os impactes referentes às obras acessórias à construção da derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães são
negativos, directos, de magnitude reduzida, face à área abrangida, de âmbito local, certos, irreversíveis,
permanentes e imediatos, pouco significativos e mitigáveis.
Na fase de exploração os impactes sobre o uso do solo decorrem fundamentalmente da ocupação irreversível
da área a inundar.
Síntese conclusiva
Em síntese conclusiva e, no que respeita à análise de alternativas do ponto de vista da ocupação do solo, são
claramente mais favoráveis as alternativas 12 e 16, que correspondem à não construção de Padroselos e às
opções de Gouvães e Alto Tâmega com NPA 885 e 315, respectivamente.
Ao nível deste factor ambiental, de per si, os impactes cumulativos são de significado global reduzido.
Medidas de minimização
Fase de construção
Relativamente à ocupação dos usos do solo originados pelos desvios provisórios do rio, pelas
actividades de escavação e aterro e pela presença e funcionamento dos estaleiros, é referido no EIA
que a escolha dessas áreas terá em conta o afastamento às áreas agrícolas, condicionando a sua
ocupação à superfície estritamente necessária aos trabalhos e, sobretudo, localizando-os na área a
emergir;
No que se refere à perda e alteração dos usos do solo pelas actividades de desmatação e construção
das barragens, 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;
As áreas de manchas de empréstimo e de escombreiras deverão ser recuperadas logo após a
conclusão dos trabalhos.
Fase de exploração
Relativamente à alteração dos usos do solo e efeito barreira criado entre as duas margens pela
presença

e

enchimento

da

albufeira,

pretende-se

proceder
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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.

6.6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
Enquadramento nos PDM / Plantas de ordenamento e condicionantes
O enquadramento dos Aproveitamentos Hidroeléctricos com os PDM dos concelhos da área de estudo é o
seguinte:
Concelhos

Gouvães
3

Vila Pouca de Aguiar
Ribeira de Pena4
Cabeceiras de Basto5
Chaves6
Boticas7

Açude de Alvadia

X

Açude de
Viduedo
X

Padroselos

X

X
X
X

Alto Tâmega

Daivões

X
X

X
X
X

X
X

AH de Gouvães
Para o Aproveitamento hidroeléctrico de Gouvães estão contempladas duas alternativas de NPA, de 885 e de
890, sendo necessário proceder ao desvio provisório do rio Torno.
Relativamente à compatibilidade do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães com o PDM de Vila Pouca de
Aguiar constata-se, a partir da análise da Planta de Ordenamento do PDM, a ocupação de Espaços agrícolas e
florestais: Espaços agrícolas de uso condicionado, Espaços florestais e Espaços agro-florestais de uso
condicionado. Embora o art. 42.º do Regulamento do PDM refira que estas áreas não podem ser objecto de
acções que as diminuam ou destruam, o art. 48.º consagra como excepção as infra-estruturas de utilidade
pública. De acordo com a planta de condicionantes do PDM, o plano de água afectará RAN, REN, Áreas
submetidas a regime florestal e Sítio da Rede Natura (SIC PTCON 003).
Derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães e açudes de Alvadia e Viduedo
A análise da Planta de Ordenamento do PDM de Ribeira de Pena permite-nos verificar que o açude de Alvadia
encontra-se abrangido por uma área de protecção à avifauna, área de protecção prioritária. Afecta também
Área agrícola protegida. Nas áreas de protecção prioritária é proibida a alteração da fisiografia das margens,
intervenções de correcção torrencial, redução do caudal ecológico nas linhas de água, segundo a alínea d) do
n.º2 do art. 38.º do Regulamento do PDM de Ribeira de Pena. Relativamente às áreas agrícolas protegidas,
no n.º 1 do art. 29.º constata-se que “São proibidas as acções que diminuam ou destruam as potencialidades
agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico”.
3

RCM n.º 8/95, de 1 de Fevereiro com alterações introduzidas pela Declaração n.º 233/98, de 20 de Julho e pela RCM
n.º151/2008, de 14 de Outubro.
4
Regulamento n.º 376/2009, de 1 de Setembro.
5
Edital n.º 1244/2008, de 15 de Dezembro.
6
RCM n.º 12/95, de 10 de Fevereiro, com alterações introduzidas pelo Aviso n.º 5569/2010, de 17 de Março.
7
Edital n.º 1007/2008, de 8 de Outubro, com alterações introduzidas pelo Aviso n.º 849/2010, de 13 de Janeiro.
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O açude de Viduedo, localizado no concelho de Vila Pouca de Aguiar, ocupa Espaços agro-florestais de uso
condicionado. Para o açude aplica-se, igualmente, o disposto no art. 48.º do Regulamento do PDM, o qual
consagra como excepção as infra-estruturas públicas.
De acordo com a Planta de Condicionantes dos PDM, o açude de Alvadia afectará RAN e Sítio da Rede Natura
(SIC PTCON 003) e o açude de Viduedo, REN e Sítio da Rede Natura (SIC PTCON 003).
AH de Padroselos
Aproveitamento hidroeléctrico de Padroselos (não consta da variante B) – NPA de 450 com uma área
inundada de 491ha, sendo necessário proceder ao desvio provisório do rio Beça.
Em Ribeira de Pena verifica-se a afectação de Áreas de protecção prioritária onde é proibida a alteração da
fisiografia das margens, intervenções de correcção torrencial, redução do caudal ecológico nas linhas de
água, segundo a alínea d) do n.º2 do art. 38.º do Regulamento do PDM. Na Área florestal de produção
condicionada as acções só poderão ser efectuadas com o reconhecimento da Câmara Municipal como
determinantes para a concretização de estratégias de desenvolvimento do Município (alínea d) do n.º 1 do
art.25º). Relativamente à Área florestal e silvopastoril de produção, o n.º 4 do art. 21.º menciona que “Os
espaços florestais são passíveis de outras formas alternativas de exploração dos recursos naturais
complementares ou compatíveis com o uso dominante que não degradem as aptidões produtivas dos solos
em presença, desde que devidamente autorizadas pelas entidades competentes e em respeito pelo regime de
uso, ocupação e utilização estabelecido no PROFT”. Aplica-se ainda o art. 17.º do Regulamento do PDM que
refere que todas as alterações à morfologia do solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações,
e a alteração do coberto vegetal através de corte ou remoção de vegetação existente, carecem de licença da
Câmara quando não destinadas a fins agrícolas.
Verifica-se a ocupação dos espaços florestais em Cabeceiras de Basto. Na alínea c) do n.º 3 do art. 32.º do
Regulamento do PDM verifica-se que, relativamente às novas construções, poderão ser autorizados os
“Elementos relacionados com a água, designadamente açudes, etc.”. Constata-se também que segundo o n.º
5 do mesmo artigo “É interdita a edificabilidade nos espaços florestais, nos terrenos classificados no Plano
Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, com risco de incêndio elevado e muito elevado”.
O aproveitamento de Padroselos ocupa, ainda neste concelho, Estrutura Ecológica de nível I (inclui REN) e
nível 2. A Estrutura Ecológica de nível 1 integra, segundo o art. 51.º do Regulamento do PDM, áreas de REN
adjacentes às linhas de água, áreas de infiltração máxima e áreas com risco de erosão, pelo que o seu uso se
rege pelo respectivo Regime. A estrutura ecológica de nível II “integra espaços florestais de interesse
paisagístico, áreas agrícolas residuais e outras que asseguram a continuidade da estrutura”, assim como
espaços de RAN e de Regime Florestal. A ocupação de áreas de estrutura ecológica de nível II deverá atender
ao disposto no art. 54.º do Regulamento do PDM. Segundo este artigo “deve ser mantida a predominância de
elementos naturais, nomeadamente em termos de matéria vegetal, que deverá estar presente em pelo menos
50 % do espaço em causa; São proibidos aterros, escavações e destruição do coberto vegetal que destruam
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ou diminuam as potencialidades existentes”. O n.º 5 deste artigo realça, no entanto, que quando admissível a
edificação deve ser observados os condicionalismos constantes no n.º 3 do artigo 32.º, mencionado
anteriormente, o qual contempla a construção de “Elementos relacionados com a água, designadamente
açudes, etc.”, pelo que a aparente incompatibilidade anterior é ultrapassada.
No concelho de Boticas prevê-se que os espaços florestais e os espaços agrícolas sejam afectados pela
implantação da albufeira de Padroselos. Poderão ser aplicados os artigos 19.º a 21.º do PDM, os quais
revelam que podem ser viabilizados a implantação de infra-estruturas, desde que a Câmara reconheça a não
existência de prejuízos para o ordenamento e desenvolvimento locais.
Na área em estudo foi identificada uma área com potencial geológico, denominada “G2 – Área com potencial
geológico de Dornelas/Covas do Barroso”, confirmada na Planta de Ordenamento do PDM de Boticas, a qual
se prevê ficar inundada com a albufeira de Padroselos. Segundo o art. 60.º do Regulamento do PDM deste
concelho “a aprovação de projectos de grandes infra-estruturas a realizar fora de solo urbano nas áreas com
potencial geológico como tal delimitadas na planta de ordenamento deverá estar sujeito a parecer prévio da
entidade de tutela da exploração de recursos geológicos”. Deve o promotor apresentar estudos, a submeter à
aprovação da entidade competente, tendentes a avaliar eventuais afectações sobre esta área e definir as
medidas de minimização/compensação consideradas adequadas.
De acordo com a planta de condicionantes dos PDM, o plano de água afectará REN e Áreas submetidas a
regime florestal no concelho de Ribeira de Pena. Em Boticas ocupará Área sujeita a Regime Florestal e REN e
as mesmas servidões em Cabeceiras de Basto.
AH do Alto Tâmega
Na variante 1 o NPA é de 322 com uma área inundada de 637ha, na variante 2 o NPA é de 315 com área
inundada de 469ha, sendo necessário proceder ao desvio provisório do rio Tâmega.
No Aproveitamento do Alto Tâmega prevê-se a afectação de recursos hidrominerais, Grupo Vidago e Águas
Campilho na zona alargada de protecção. Deve o promotor apresentar estudos, a submeter à aprovação da
entidade competente, tendentes a avaliar eventuais afectações sobre estas explorações e definir as medidas
de minimização/compensação consideradas adequadas.
Em Ribeira de Pena estamos perante a afectação de Área florestal de produção condicionada, onde as acções
só poderão ser efectuadas com o reconhecimento da Câmara Municipal como determinantes para a
concretização de estratégias de desenvolvimento do Município (alínea d) do n.º1 do art.25.º do Regulamento
do PDM). Aplica-se igualmente o art. 17.º do Regulamento do PDM que refere que todas as alterações à
morfologia do solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a alteração do coberto vegetal
através de corte ou remoção de vegetação existente, carecem de licença da Câmara quando não destinadas a
fins agrícola.
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Em Vila Pouca de Aguiar prevê-se a ocupação de Espaços agro-florestais de uso condicionado e Espaços
Florestais de uso condicionado. Embora o art. 42.º do Regulamento do PDM refira que estas áreas não podem
ser objecto de acções que as diminuam ou destruam, o art. 48.º como excepção as infra-estruturas de
utilidade pública. O Aproveitamento hidroeléctrico de Alto Tâmega terá ainda como afectação, neste concelho,
os Espaços naturais, os quais segundo o n.º4 do art. 51.º integra os espaços que constituem o património
natural mais sensível nos aspectos ecológico, paisagístico e ambiental. Segundo o art. 53.º será necessária
uma declaração do município, pelo facto de estarmos perante uma alteração do uso do solo, e remete o
mesmo para os usos que se encontram dispostos na alínea a) do n.º3: “ Alteração significativa, por aterro ou
escavação, da configuração geral do terreno e da paisagem natural”.
No concelho de Boticas prevê-se que os espaços florestais e os espaços agrícolas sejam afectados pela
implantação da albufeira de Alto Tâmega. Deverão ser aplicados os artigos 19.º a 21.º do Regulamento do
PDM, os quais revelam que podem ser viabilizados a implantação de infra-estruturas, desde que a Câmara
reconheça a não existência de prejuízos para o ordenamento e desenvolvimento locais. Na área em estudo
desta albufeira foi identificada uma outra área com potencial geológico, confirmada com a Planta de
Ordenamento do PDM de Boticas, denominada “G3 – Área com potencial geológico de Curros/Fiães do
Tâmega”, na qual uma parte da área ficará submersa. Segundo o art. 60.º do Regulamento do PDM de
Boticas “a aprovação de projectos de grandes infra-estruturas a realizar fora de solo urbano nas áreas com
potencial geológico como tal delimitadas na planta de ordenamento” deverá estar sujeito a parecer prévio da
entidade de tutela da exploração de recursos geológicos”. Deve o promotor apresentar estudos, a submeter à
aprovação da entidade competente, tendentes a avaliar eventuais afectações sobre esta área e definir as
medidas de minimização/compensação consideradas adequadas.
De salientar que da análise da planta de ordenamento do PDM de Boticas, foram identificadas duas áreas com
potencial geológico, sendo que o parecer já emitido pela DGEG menciona apenas uma área, desconhecendose a qual delas se refere.
No município de Chaves a albufeira do Alto Tâmega ocupa Espaços Florestais Comuns, Espaços Agrícolas
Defendidos (RAN), Espaços Agro-florestais Comuns e Espaços Agro-florestais Condicionados (REN). Os
Espaços Agrícolas e Florestais não podem ser objecto de quaisquer acções que diminuam ou destruam as
suas potencialidades, existindo excepções para infra-estruturas de interesse público reconhecido formalmente
pelo município e por todas as entidades com jurisdição sobre a área, e de acordo com as exigências da
legislação aplicável a cada situação (art. 34.º do Regulamento do PDM de Chaves). Ao mesmo tempo
constata-se a ocupação de Espaços Culturais e Naturais: Espaços de Uso Diversificado e Espaços de Interesse
Paisagístico. Para os espaços culturais de uso diversificado o n.º1 do art. 41.º refere que estas áreas deverão
ser “disciplinadas por planos de ordenamento”, pelo que será necessário o esclarecimento da Câmara
Municipal. De qualquer modo, o n.º 3 do mesmo artigo refere que “Salvo para atender a situações de
emergência para salvaguarda das suas características e potencialidades fundamentais, não são autorizadas
alterações aos actuais uso e ocupação do solo em espaços pertencentes a estas categorias enquanto não
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forem plenamente eficazes os planos de ordenamento referidos no n.º1”. Nos Espaços de Interesse
Paisagístico são proibidas acções de iniciativa pública e privada, incluindo as obras hidráulicas. No entanto, o
art. 42.º do PDM refere que podem constituir excepções as acções de interesse público ou alto interesse
municipal, desde que sejam prévia e formalmente reconhecidas como tal pelo município.
Não obstante as considerações efectuadas, o artigo 69.º do Regulamento do PDM de Chaves parece prever a
construção de albufeiras no concelho. A área de estudo está inserida em Área Inundável por Futuras
Albufeiras.
De acordo com a planta de condicionantes dos PDM, o plano de água afectará REN e Áreas submetidas a
regime florestal no concelho de Vila Pouca de Aguiar, assim como em Boticas e Ribeira de Pena.
Daivões e intervenções a jusante
Na variante A o NPA é de 231 com uma área inundada de 375ha, na variante B o NPA é de 228 com área
inundada de 341ha, sendo necessário proceder ao desvio provisório do rio Tâmega.
Em Ribeira de Pena estamos perante a afectação das classes de espaços florestais e espaços agrícolas. Na
Área florestal de produção condicionada as acções só poderão ser efectuadas com o reconhecimento da
Câmara Municipal como determinantes para a concretização de estratégias de desenvolvimento do Município
(alínea d) do n.º1 do art.25.º do Regulamento do PDM). Relativamente à Área florestal e silvopastoril de
produção o n.º 4 do art. 21.º menciona que “Os espaços florestais são passíveis de outras formas alternativas
de exploração dos recursos naturais complementares ou compatíveis com o uso dominante que não
degradem as aptidões produtivas dos solos em presença, desde que devidamente autorizadas pelas entidades
competentes e em respeito pelo regime de uso, ocupação e utilização estabelecido no PROFT”. Constata-se
igualmente a afectação de áreas de protecção prioritária onde é proibida a alteração da fisiografia das
margens, intervenções de correcção torrencial, redução do caudal ecológico nas linhas de água, segundo a
alínea d) do n.º2 do art. 38.º do Regulamento do PDM de Ribeira de Pena. Relativamente às áreas agrícolas
protegidas, no n.º 1 do art. 29.º constata-se que “São proibidas as acções que diminuam ou destruam as
potencialidades agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico”. Aplica-se igualmente o
art. 17.º do Regulamento do PDM que refere que todas as alterações à morfologia do solo e ao relevo,
através de aterros, depósitos ou escavações, e a alteração do coberto vegetal através de corte ou remoção de
vegetação existente, carecem de licença da Câmara quando não destinadas a fins agrícola.
Em Vila Pouca de Aguiar prevê-se a ocupação de Espaços agro-florestais de uso condicionado. Embora o art.
42.º do Regulamento do PDM refira que estas áreas não podem ser objecto de acções que as diminuam ou
destruam, o art. 48.º consagra como excepção as infra-estruturas de utilidade pública.
O aproveitamento de Daivões ocupa, ainda em Cabeceiras de Basto, Estrutura Ecológica de nível I (inclui
REN) e nível 2. A Estrutura Ecológica de nível 1 integra, segundo o art. 51.º do Regulamento do PDM, áreas
de REN adjacentes às linhas de água, áreas de infiltração máxima e áreas com risco de erosão, pelo que o
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seu uso se rege pelo respectivo Diploma. A estrutura ecológica de nível II “integra espaços florestais de
interesse paisagístico, áreas agrícolas residuais e outras que asseguram a continuidade da estrutura”, assim
como espaços de RAN e de Regime Florestal. A ocupação de áreas de Estrutura ecológica de nível II deverá
atender ao disposto no art. 54.º do Regulamento do PDM. Segundo este artigo “deve ser mantida a
predominância de elementos naturais, nomeadamente em termos de matéria vegetal, que deverá estar
presente em pelo menos 50 % do espaço em causa; São proibidos aterros, escavações e destruição do
coberto vegetal que destruam ou diminuam as potencialidades existentes”. O n.º 5 deste artigo realça, no
entanto, que quando admissível a edificação, devem ser observados os condicionalismos constantes no n.º 3
do artigo 32.º. Na alínea c) do n.º 3 desse artigo verifica-se que se encontram contemplados os “Elementos
relacionados com a água, designadamente açudes, etc.”, pelo que a aparente incompatibilidade anterior está
ultrapassada.
De acordo com a planta de condicionantes dos PDM, o plano de água afectará REN, RAN e Áreas submetidas
a regime florestal no concelho de Ribeira de Pena. Em Cabeceiras de Basto REN e Regime Florestal.
Túneis e condutas hidráulicas; Chaminés de equilíbrio
No concelho de Ribeira de Pena verifica-se que estes elementos afectarão Área florestal e silvopastoril de
produção, Área florestal de produção condicionada, Área agrícola protegida, Área de protecção complementar
e Área de protecção prioritária. Relativamente à Área florestal e silvopastoril de produção o n.º 4 do art. 21.º
do Regulamento do PDM menciona que “Os espaços florestais são passíveis de outras formas alternativas de
exploração dos recursos naturais complementares ou compatíveis com o uso dominante que não degradem as
aptidões produtivas dos solos em presença, desde que devidamente autorizadas pelas entidades competentes
e em respeito pelo regime de uso, ocupação e utilização estabelecido no PROFT”. Na Área florestal de
produção condicionada as acções só poderão ser efectuadas com o reconhecimento da Câmara Municipal
como determinantes para a concretização de estratégias de desenvolvimento do Município (alínea d) do n.º 1
do art.25.º do Regulamento do PDM). Relativamente às áreas agrícolas protegidas, no n.º 1 do art. 29.º
constata-se que “São proibidas as acções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas dos solos e
o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico”. As Áreas de protecção complementar abrangem o espaço
situado dentro dos limites do Sítio da Rede Natura. Segundo o n.º 1 do art. 39.º do Regulamento do PDM
“são interditas as obras de construção civil”. Nas áreas de protecção prioritária é proibida a alteração da
fisiografia das margens, intervenções de correcção torrencial, redução do caudal ecológico nas linhas de
água, segundo a alínea d) do n.º2 do art. 38.º do Regulamento do PDM de Ribeira de Pena. Aplica-se
igualmente o art. 17.º do Regulamento do PDM que refere que todas as alterações à morfologia do solo e ao
relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a alteração do coberto vegetal através de corte ou
remoção de vegetação existente, carecem de licença da Câmara quando não destinadas a fins agrícola.
Em Vila Pouca de Aguiar prevê-se a ocupação de Espaços florestais, Espaços florestais de uso condicionado,
Espaços agro-florestais em Vila Pouca de Aguiar. Embora o art. 42.º do Regulamento do PDM refira que estas
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áreas não podem ser objecto de acções que as diminuam ou destruam, o art. 48.º consagra como excepção
as infra-estruturas de utilidade pública.
De acordo com a planta de condicionantes dos PDM, são afectadas áreas de REN, RAN, Áreas submetidas a
regime florestal e Sítio Rede Natura (SIC PTCON 003).
Linha eléctrica, centrais (2), subestações (2) e posto corte
Projectos complementares ou subsidiários: a linha eléctrica ocupará os concelhos de Cabeceiras de Basto e
Ribeira de Pena. Desconhecemos a localização dos apoios da linha eléctrica, equipamentos que poderão ter
mais impacte no ordenamento do território e uso do solo. Em termos do traçado aéreo da linha eléctrica não
são considerados impactes significativos, pelo que, nesta fase, considera-se não existir afectação. Assim,
deverá em fase de projecto ser apresentada informação sobre os apoios, nomeadamente sobre a possível
afectação de solos da REN, RAN e outras áreas sensíveis.
As centrais, as subestações (p.88) e o posto de corte encontram-se localizados no concelho de Ribeira de
Pena. As primeiras sobrepõem-se a Área florestal de produção condicionada e as subestações ocupam Área
agrícola protegida e Área florestal e silvopastoril de produção. O posto de corte afecta Área florestal e
silvopastoril de produção.
De acordo com a planta de condicionantes dos PDM, as duas centrais localizam-se em REN (áreas com risco
de erosão) e Regime Florestal no concelho de Ribeira de Pena. O Posto de corte não se encontra sujeito a
nenhuma condicionante. Duas Subestações em Regime Florestal e RAN. Uma subestação em REN em área
com risco de erosão.
Acessos
No EIA é referido (p.92) que nos acessos existentes pretende recorrer à sua beneficiação quando necessário
e construir novos para as áreas inacessíveis. Desconhece-se ainda as características dos caminhos e materiais
a utilizar nos acessos, assim como se haverá lugar à impermeabilização dos mesmos. Estas informações
foram solicitadas no primeiro pedido de elementos complementares, no entanto, a resposta remete para o
Aditamento do EIA onde foi apresentada a previsão de afectação dos acessos nos Habitats e áreas de REN.
Considera-se que esses elementos continuam a não dar resposta ao solicitado, pelo que deverá ser
complementado em fase de RECAPE.
Em Cabeceiras de Basto, são afectados pelos acessos novos e a melhorar os Espaços Florestais, a Estrutura
Ecológica de nível I (inclui REN) e nível 2. Para além de outras áreas de uso florestal esta classe de espaço
inclui áreas classificadas como REN.
Em Ribeira de Pena verifica-se a sobreposição com Área florestal e silvo-pastoril de produção, Área florestal
de produção condicionada, Área agrícola protegida, Área de matriz rural concentrada, Área agrícola
complementar. Para a ocupação dos espaços florestais aplica-se o artigo 25.º do Regulamento do PDM que
refere que essa ocupação se encontra sujeita à obtenção de uma Declaração de Interesse Municipal.
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Em Vila Pouca de Aguiar serão afectados espaços agro-florestais de uso condicionado, espaços florestais de
uso condicionado, espaços agro-florestais, espaços agrícolas, espaços agrícolas de uso condicionado e
espaços naturais.
Para o concelho de Boticas prevê-se a ocupação de acessos novos e a melhorar nos espaços florestais,
verificando-se nos espaços agrícolas o melhoramento de acessos.
Encontra-se prevista em Chaves a construção de novos acessos e a melhoria dos existentes, os quais irão
afectar espaços de RAN, Espaços Florestais Comuns, Espaços Agro-florestais Comuns e Espaços Agroflorestais Condicionados (REN).
De acordo com a Planta de Condicionantes do PDM de Cabeceiras de Basto há acessos a melhorar e acessos
novos em REN e Áreas sujeitas a regime florestal e acessos a melhorar em RAN. Em Boticas constata-se a
beneficiação de acessos e a construção de novos em REN e Áreas submetidas a regime florestal. No concelho
de Chaves serão realizados novos acessos e melhorados outros em REN. Em Vila Pouca de Aguiar acessos
novos e a melhorar em REN e em Áreas submetidas a regime florestal. Os acessos novos e a melhorar em
Ribeira de Pena ocupam REN, RAN, Regime Florestal e Rede Natura.
Estaleiros
Em Cabeceiras de Basto os espaços florestais são afectados com a sobreposição de estaleiros. Para além de
outras áreas de uso florestal esta classe de espaço inclui áreas classificadas como REN. Os estaleiros ocupam
ainda neste concelho Estrutura Ecológica de nível I (inclui REN) e nível 2. No concelho de Ribeira de Pena
verifica-se a sobreposição de estaleiros) com a classe de espaços florestais e espaços agrícolas. Em Vila Pouca
de Aguiar a ocupação dos estaleiros prevê a afectação de espaços naturais. Nos concelhos de Boticas e
Chaves não se verifica a instalação de estaleiros.
De acordo com a planta de condicionantes dos PDM, existem vários estaleiros industriais, sociais e mistos ao
longo de toda a área de estudo que ocupam REN, Regime Florestal e pequenas áreas de RAN.
Escombreiras e pedreiras
Os espaços florestais são afectados com a sobreposição de escombreiras e pedreiras no concelho de
Cabeceiras de Basto. Para além de outras áreas de uso florestal esta classe de espaço inclui áreas
classificadas como REN. Em Ribeira de Pena verifica-se a afectação de espaços florestais e espaços agrícolas
com escombreiras e pedreiras. Alerta-se uma vez mais para o facto de que a ocupação de espaços florestais
encontra-se sujeita à obtenção de uma Declaração de Interesse Municipal. Para Vila Pouca de Aguiar prevê-se
que as escombreiras afectem espaços agrícolas, espaços florestais, espaços agro-florestais e espaços agroflorestais de uso condicionado. O art. 42.º do Regulamento do PDM refere que estas áreas não podem ser
objecto de acções que as diminuam ou destruam. O art. 48.º consagra como excepção as infra-estruturas de
utilidade pública. No entanto, as escombreiras não se enquadram nas excepções, pelo que será determinante
o parecer da Câmara Municipal. No concelho de Boticas prevê-se que os espaços florestais sejam afectados
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pela existência de escombreiras que, entretanto, ficarão submersas, estando também previsto que ocorra a
instalação de pedreiras nos espaços florestais. Ainda neste concelho, nos espaços agrícolas prevê-se a
instalação de pedreiras e de escombreiras, em zona a alagar. Em Chaves verifica-se a existência de uma
escombreira que irá afectar Espaços Agro-florestais Condicionados (REN), Espaços Agro-florestais Comuns e
Espaços Florestais Comuns.
De acordo com a planta de condicionantes dos PDM Em Cabeceiras de Basto temos 1 Pedreira em Aditamento
que ocupa REN e Regime Florestal. Só uma pequena parte ficará submersa. Escombreiras em Áreas
submetidas a regime florestal. Em Chaves verifica-se uma escombreira em REN. As duas escombreiras que se
localizam em Vila Pouca de Aguiar serão localizadas em REN, no entanto, em área que após a construção da
albufeira ficará inundada. Pensamos que esta medida deveria ser adoptada em toda a extensão da área de
estudo, de forma a minimizar os impactes no solo. Das escombreiras que se irão localizar em Vila Pouca de
Aguiar, contabilizadas sete, somente uma se encontra fora de qualquer condicionante e será inundada após a
construção; duas em REN e em Áreas submetidas a regime florestal; duas em Áreas submetidas a regime
florestal; uma em RAN (será inundada); e uma em Áreas submetidas a regime florestal e RAN. Em Ribeira de
Pena das quinze escombreiras nove ficarão submersas após a construção. As restantes seis ocuparão solos da
REN, RAN e Regime Florestal.
Regime da Reserva Ecológica Nacional
Albufeira de Gouvães: afectará Áreas de máxima infiltração e cursos de água.
Açudes de Alvadia e Viduedo: O açude de Alvadia afecta REN em Áreas de máxima infiltração e o açude de
Viduedo ocupará uma área de risco de erosão. Relativamente às derivações, tendo em conta que serão
realizadas ao nível subterrâneo, considera-se não existirem afectações.
Padroselos: Afectará sobretudo uma área extensa com risco de erosão, mas também Cursos de água e Zonas
ameaçadas pelas cheias.
Alto Tâmega: Áreas com risco de erosão, Escarpas, Zonas ameaçadas pelas cheias, cursos de água e leitos e
uma pequena área de máxima infiltração.
Daivões e intervenções a jusante: Áreas com risco de erosão, Zonas ameaçadas pelas cheias, Áreas de
máxima infiltração, Cursos de água e seus leitos.
Para um melhor entendimento dos espaços de REN que serão afectados das áreas a ocupar pelas albufeiras
resume-se a informação no quadro que se segue:
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ELEMENTOS DE PROJECTO

Albufeira do Alto Tâmega NPA 315

Albufeira do Alto Tâmega NPA 322

Albufeira de Daivões NPA 228

Albufeira de Daivões NPA 231

Albufeira de Padroselos
NPA 450
Albufeira de Gouvães NPA 885
Albufeira de Gouvães NPA 890
Açude de Alvadia
Açude de Viduedo

SISTEMAS DA REN
Zonas ameaçadas pelas cheias
Escarpas
Áreas de leitos de cursos de água
Área de risco de erosão
Área de máxima infiltração
Cursos de água
Zonas ameaçadas pelas cheias
Escarpas
Áreas de leitos de cursos de água
Área de risco de erosão
Área de máxima infiltração
Cursos de água
Zonas ameaçadas pelas cheias
Escarpas
Áreas de leitos de cursos de água
Área de risco de erosão
Área de máxima infiltração
Cursos de água
Zonas ameaçadas pelas cheias
Escarpas
Áreas de leitos de cursos de água
Área de risco de erosão
Área de máxima infiltração
Cursos de água
Zonas ameaçadas pelas cheias
Áreas de leitos de cursos de água
Área de risco de erosão
Cursos de água
Área de máxima infiltração
Área de máxima infiltração
Zonas ameaçadas pelas cheias
Áreas de leito de curso de água
Cursos de água
Área de risco de erosão

ÁREA AFECTADA (ha)
2,31
20,10
3,17
376,17
0,13
15,12
2,31
22,18
3,17
434,26
7,27
15,26
130,53
1,07
50,40
89,42
16,42
53,78
131,46
1,27
50,85
105,23
16,42
54,62
43,94
15,84
409,32
25,34
39,90
51,16
1,85
0,41
0,64
0,1

Túneis e condutas hidráulicas; Chaminés de equilíbrio: Afectação de áreas com risco de erosão, Cabeceiras
das linhas de água, Áreas de máxima infiltração.
Linha eléctrica, centrais (2), subestações (2) e posto corte: Duas centrais em Áreas com risco de erosão. O
Posto de corte e as subestações não afectam áreas de REN. Relativamente à linha eléctrica somente com a
implantação dos apoios haverá ocupação dos solos, pelo que nesta fase não existem afectações directas de
áreas de REN.
Acessos: Acessos novos e a melhorar em Áreas com risco de erosão em grande parte da área de estudo,
principalmente ao longo do concelho de Ribeira de Pena. Em Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena verificase a construção de novos caminhos e melhoria dos existentes em Cabeceiras das linhas de água, assim como
alguns troços em Áreas de máxima infiltração em Vila Pouca de Aguiar.
O Quadro seguinte resume as áreas de REN afectadas com a melhoria e construção de acessos:
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CONCELHO

Vila Pouca de Aguiar

Ribeira de Pena
Boticas
Cabeceiras de Basto
Chaves

CLASSIFICAÇÃO
Áreas de máxima infiltração
Cabeceiras de linhas de água
Áreas de risco de erosão
Escarpas
Cursos de água
Áreas de máxima infiltração
Cabeceiras de linhas de água
Áreas de risco de erosão
Cursos de água
Áreas de risco de erosão
Áreas de risco de erosão
Cursos de água
Áreas de risco de erosão

ÁREA DE REN OCUPADA
ACESSOS A MELHORAR (ha)
ACESSOS A
3,49
0,01
9,95
0,07
4,27
60,90
0,19
4,45
4,05
1,27

CONSTRUIR (ha)
0,84
0,38
0,02
0,47
16,53
0,30
0,17
4,00
0,05
0,45

Estaleiros: Na sua maioria os estaleiros ocupam áreas com risco de erosão, mas constata-se a existência de
alguns estaleiros de pequena dimensão em Cabeceiras das linhas de água e Áreas de máxima infiltração entre
os concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar. O Quadro seguinte resume as áreas afectadas pelos
estaleiros em REN:

A construção dos edifícios dos estaleiros deverá limitar ao mínimo indispensável a ocupação de solos de REN
e a área a ocupar pelos estaleiros deverá corresponder ao mínimo indispensável ao bom decorrer das obras,
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findas as quais deverá o proponente repor a situação anterior, acautelando sempre os valores dos sistemas
de REN em causa.
Escombreiras e pedreiras: Nos concelhos de Ribeira de Pena e de Vila Pouca de Aguiar verifica-se a existência
de várias escombreiras em áreas de máxima infiltração e em áreas com risco de erosão. Consideramos que a
localização da maior parte das escombreiras é adequada, dado o facto de no futuro virem a ser inundadas
pela albufeira. No que concerne às pedreiras são afectadas áreas com risco de erosão. Os Quadros seguintes
resumem as áreas afectadas pelas escombreiras e pedreiras em REN:

Pedreiras:

O EIA prevê um conjunto de 10 pedreiras, distribuídas por 6 grupos, ocupando áreas que variam entre 7,17
ha (grupo 22) e 29,75 ha (grupo 40-d):
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Grupo
22
32
32
34
35
36
40
40
40
40

Subtipo
a
b

a
b
c
d

Área (ha)
7,17
8,59
22,91
11,99
9,44
10,38
28,48
33,17
27,51
29,75

Afectação de REN
(ha)
11,89
31,46
8,01
2,25
118,53

Cada uma destas pedreiras, por si só, de acordo com a legislação em vigor, teria que ser objecto de AIA.
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, planos de lavra e de recuperação paisagística, não estão reunidas as condições para
poderem ser avaliadas. De facto o próprio promotor desconhecia ainda, à data dos últimos elementos
apresentados, a própria capacidade de os inertes nos locais referenciados, poderem ter as características
adequadas para as obras. Também não foram apresentados até ao momento elementos que possam
confirmar o recurso a pedreiras em exploração, solução vivamente recomendada ao promotor e que a própria
Direcção Regional de Economia sugere. Da análise efectuada aos elementos apresentados constata-se que
nenhuma das localizações foi apresentada como sendo definitiva e indispensável para a viabilização do
projecto em avaliação. Este facto acrescido de não terem sido apresentados os respectivos planos de
pedreira, dos quais se destacam os PARP (planos ambientais de recuperação paisagística), cuja aprovação é
da competência da CCDR/Norte, quando situadas fora das áreas sensíveis (de acordo com o disposto no
Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de Outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 340/2007, de 12 de
Outubro), implica que não poderá ser emitido parecer favorável para nenhuma das explorações de pedreira
propostas no EIA. Não é aceitável também a pretensão do promotor de remeter para a fase de RECAPE a
apresentação destes planos, bem como da avaliação de impactes e das medidas de minimização, já que os
projectos destas pedreiras estão, de per si, sujeitas a avaliação de impacte ambiental.
No que respeita à ocupação das escombreiras e das pedreiras que de facto vierem a ocupar solos da REN,
sempre que se demonstre viável, deverão localizar-se fora dessas áreas, adoptando as medidas
minimizadores em função do concreto sistema a afectar.
Relativamente às áreas de máxima infiltração, deve ser 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.
No que concerne às áreas com risco de erosão, as actividades decorrentes das escombreiras não deverão
contribuir para o aumento desse risco, 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.
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Independentemente da dos aspectos referidos, no que respeita às pedreiras, tendo em conta que:
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, a optar-se por novos locais, terão que sujeitar-se a
processos autónomos de licenciamento, no âmbito do respectivo regime jurídico.

Análise de alternativas
Em termos de avaliação das diversas variantes do Projecto, considera-se que as melhores alternativas de
localização, em termos do ordenamento do território, serão aquelas com impactes mais baixos, isto é,
corresponde para o AH de Gouvães ao NPA de 885, para o AH do Alto Tâmega ao NPA de 315 e para Daivões
o NPA de 228, muito embora para este caso a diferença seja reduzida. No que respeita à possibilidade da não
opção do AH de Padroselos, é possível constatar, através do quadro que se segue que os impactes serão
nitidamente inferiores sem a sua construção, nomeadamente no que respeita ao aumento das escombreiras e
das pedreiras.
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No que respeita às diversas alternativas apresentadas, e pela análise efectuada, considera-se que as
alternativas 12 e 16 serão as menos desfavoráveis, uma vez que as áreas a afectar são consideravelmente
menores, designadamente nos concelhos mais impactados, como são Boticas e Ribeira de Pena.

Em forma de síntese e, conforme disposto no art. 21.º do Diploma da REN (Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22
de Agosto), nas áreas de REN podem ser realizadas as acções de relevante interesse público que sejam
reconhecidas como tal pelo membro do Governo responsável pelas áreas do ambiente e do ordenamento do
território, quando não se podem realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN. Nos casos de
infra-estruturas públicas sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de impacte ambiente
favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento de interesse público da acção.

Medidas de minimização, Condicionantes e Elementos a apresentar no RECAPE
Medidas de minimização
1. 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;
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2. 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;
3. Reduzir o volume de materiais colocados em escombreira através da sua máxima reutilização na produção
de inertes para a obra;
4. Identificação de locais específicos para a armazenagem de materiais residuais da obra susceptíveis de
serem acidentalmente derramados;
5. Sinalização de áreas sensíveis (à luz do disposto no Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua redacção actual), a
fim de evitar a sua destruição, propositada ou por descuido;
6. Os acessos provisórios, sempre que possível, devem coincidir com acessos e caminhos já existentes,
recorrendo à sua beneficiação sempre que necessário;
7. Caso venha a ser necessária a abertura de novos acessos que, no futuro, não sejam indispensáveis ao
funcionamento dos aproveitamentos hidroeléctricos, estes deverão ser repostos na situação inicial de
modo a não aumentar a perturbação no local;
8. Proceder, na fase de conclusão da obra, à desactivação dos estaleiros, à remoção de todas as construções
e estruturas temporárias, de todo o material excedente e à recuperação paisagística das zonas ocupadas;
9. No estudo a realizar de racionalização do número e localização de escombreiras e estaleiros, devem
prioritariamente ter-se em conta a utilização de brownfields já existentes, ou áreas a inundar pelas
albufeiras do projecto, recorrendo excepcionalmente a áreas de REN ou RAN, quando comprovadamente
não existirem alternativas.
Condicionantes
Relativamente a possíveis incompatibilidades com o PDM dos concelhos que abrangem a área do projecto,
deverão ser solicitados os pareceres dos municípios, que a seguir são mencionados. Os pareceres emitidos no
âmbito da Consulta Externa não substituem a emissão das declarações exigidas pelos respectivos
Regulamentos dos PDM.
Ribeira de Pena - A resposta emitida por este município remete a sua análise para um parecer da UTAD, no
entanto, deverá ser emitido um parecer exclusivo da Câmara Municipal de Ribeira de Pena, que reflicta sobre
as seguintes questões:
O açude de Alvadia, e os aproveitamentos hidroeléctricos de Padroselos e de Daivões irão afectar uma área
de protecção prioritária, onde é proibida a alteração da fisiografia das margens, intervenções de correcção
torrencial, redução do caudal ecológico nas linhas de água, segundo a alínea d) do n.º2 do art. 38.º do
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Regulamento do PDM. O açude afecta também Área agrícola protegida, onde “São proibidas as acções que
diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e
ecológico” (n.º 1 do art. 29.º). Na Área florestal de produção condicionada as acções só poderão ser
efectuadas com o reconhecimento da Câmara Municipal como determinantes para a concretização de
estratégias de desenvolvimento do Município (alínea d) do n.º1 do art.25.º), pelo que será necessário o
parecer da Câmara Municipal relativamente à utilização dessas classes de espaço pelo aproveitamento
hidroeléctrico de Padroselos, de Alto Tâmega e de Daivões. Por outro lado, o município deverá pronunciar-se
sobre “as alterações à morfologia do solo e ao relevo, através de aterros, depósitos ou escavações, e a
alteração do coberto vegetal através de corte ou remoção de vegetação existente”, conforme o art. 17.º do
Regulamento do PDM (Padroselos, Alto Tâmega, Daivões).
Boticas - A resposta emitida por este município remete, igualmente, a sua análise para um parecer da UTAD,
no entanto, deverá ser emitido um parecer exclusivo da Câmara Municipal de Boticas, que reflicta sobre as
seguintes questões:
Os aproveitamentos hidroeléctricos de Padroselos e Alto Tâmega prevêem a ocupação de espaços florestais e
espaços agrícolas. Para a afectação destes espaços deverão ser aplicados os artigos 19.º a 21.º do
Regulamento do PDM, os quais revelam que podem ser viabilizados a implantação de infra-estruturas, desde
que a Câmara reconheça a não existência de prejuízos para o ordenamento e desenvolvimento locais. De
qualquer modo, o parecer do município deverá reflectir as situações relativas às pedreiras que se pretendem
localizar nos espaços florestais, dado que não estamos perante infra-estruturas, e pelo que não serão
aplicados os referidos artigos 19.º a 21.º.
Vila Pouca de Aguiar - Não existe ainda nenhum parecer desta Câmara, pelo que o mesmo deverá abordar o
seguinte aspecto:
O aproveitamento do Alto Tâmega afectará os Espaços Naturais. Segundo o art. 54.º do Regulamento do
PDM será necessária uma declaração do município, pelo facto de estarmos perante uma alteração do uso do
solo, “por aterro ou escavação, da configuração geral do terreno e da paisagem natural”.
Chaves - Não existe ainda nenhum parecer desta Câmara, pelo que o mesmo deverá abordar os seguintes
aspectos:
Os Espaços Agrícolas e Florestais não podem ser objecto de quaisquer acções que diminuam ou destruam as
suas potencialidades, existindo excepções para infra-estruturas de interesse público reconhecido formalmente
pelo município e por todas as entidades com jurisdição sobre a área, e de acordo com as exigências da
legislação aplicável a cada situação (art. 34.º do Regulamento do PDM de Chaves). Assim, para a implantação
do aproveitamento hidroeléctrico do Alto Tâmega será necessário o parecer da Câmara Municipal de Chaves
sobre esta matéria. O parecer deste município deverá igualmente atender à compatibilidade com os espaços
culturais de uso diversificado, as quais segundo o art. 41.º deverão ser “disciplinadas por planos de
ordenamento”, devendo ainda contemplar a afectação dos Espaços de Interesse Paisagístico, dado que
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segundo o art. 42.º do Regulamento do PDM, os aproveitamentos hidroeléctricos poderão constituir
excepções como acções de interesse público ou alto interesse municipal, desde que sejam prévia e
formalmente reconhecidas como tal pelo município.
Todos os pareceres deverão ainda considerar as obras relacionadas com os túneis e condutas hidráulicas,
chaminés de equilíbrio, linha eléctrica, centrais, subestações, posto de corte e acessos, com especial atenção
na viabilidade de localização para os estaleiros, escombreiras e pedreiras.
Cabeceiras de Basto - Para este município o parecer emitido pela UTAD considera-se suficientemente
esclarecedor no que respeita à viabilidade de implantação dos aproveitamentos hidroeléctricos. Pela análise
do Regulamento do PDM de Cabeceiras de Basto não existe incompatibilidade com as classes de espaço, ou
necessidade de declaração de interesse municipal.
Face ao anteriormente exposto deverá ser equacionada a suspensão e o estabelecimento de medidas
preventivas para as áreas a afectar pelo projecto, acção que deve ser implementada imediatamente após
emissão da respectiva DIA, permitindo desta forma obviar a eventuais incompatibilidades com os PDM, bem
como garantir a manutenção da situação de referência, não onerando a concretização do projecto.
Deverão ser apresentados pareceres das seguintes entidades:
Entidade Regional da RAN, de acordo com o Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março;
ANA – Aeroportos de Portugal;
Ministério da Defesa Nacional;
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações;
IGP – Instituto Geográfico Português relativamente à possível afectação dos 37 vértices geodésicos
identificados pelo proponente na área de estudo.
Elementos a entregar em fase de RECAPE
1. Tendo em conta o regime de exploração da alternativa de projecto que vier a ser adoptada, deverá ser
apresentado um estudo das afectações ao nível do uso do solo e do ordenamento do território, que
decorrem da intervenção no rio Tâmega, a jusante do aproveitamento hidroeléctrico de Daivões, bem
como dos que resultarem dos desvios provisórios dos cursos de água dos aproveitamentos hidroeléctricos.
Na sequência dos resultados obtidos e dos impactes identificados, deverão ser propostas medidas de
minimização/compensação adequadas.
2. Estudos, a submeter à aprovação da entidade competente, tendentes a avaliar eventuais afectações sobre
as explorações de recursos hidrominerais, Grupo Vidago e Águas Campilho, e áreas com potencial
geológico, definindo as medidas de minimização/compensação consideradas adequadas.
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3. Caracterização dos caminhos novos e a beneficiar: comprimento, materiais a utilizar, impermeabilização.
Deverá ser previsto que deverão sempre ser repostas as condições iniciais.
4. Dado o elevado número de áreas destinadas a estaleiros e escombreiras deve ser apresentado um estudo
de racionalização do seu número e dimensão, tendo em conta as soluções construtivas a adoptar,
demonstrando a minimização de impactes em áreas de REN e RAN.
5. Informação sobre os apoios das linhas eléctricas previstos e localização em cartografia adequada.
6. Nos terrenos baldios deverá ser obtida autorização junto das Assembleias de Compartes detentoras dos
direitos sobre os terrenos, como referido no parecer da AFN.

Síntese conclusiva
Conforme mencionado anteriormente, e no que concerne à implantação das pedreiras, da análise efectuada
aos elementos disponibilizados pelo proponente, constata-se que nenhuma das localizações foi apresentada
como sendo definitiva e indispensável para a viabilização do projecto em avaliação.
Nos vários pedidos de elementos complementares solicitados ao proponente apenas são identificadas as
pedreiras e referido que os ensaios de viabilidade técnica das áreas de pedreira em estudo estão ainda a ser
realizados pelo LNEG. Em face desta explicação, o proponente remete a apresentação da avaliação de
impactes, planos de pedreira e medidas de mitigação para a fase de RECAPE.
No segundo pedido de elementos é solicitada a apresentação da caracterização das pedreiras, assim como a
sua identificação cartográfica. Segundo o proponente “a maioria das pedreiras encontram-se em fase de
exploração, sendo que as restantes estão já recuperadas, não apresentando, capacidade de recepção de
escombros”. No que concerne à possibilidade de utilização de pedreiras para o fornecimento de inertes e para
a deposição de escombros, os proprietários já terão sido contactados pela IBERDROLA, não existindo, no
entanto, resposta dos proprietários das pedreiras. Por outro lado, considera-se continuar em falta os
respectivos planos de exploração.
Outra questão que pertinente é o facto de o proponente revelar que o trabalho de campo relativo à
inventariação das pedreiras ainda não se encontrar finalizado, nomeadamente no concelho de Vila Pouca de
Aguiar (p. 7/22 do “Segundo Pedido de Elementos Complementares”).
Como nota conclusiva, e no que concerne ao Ordenamento do Território, e no que respeita às alternativas
menos desfavoráveis, deverão ser consideradas aquelas que apresentam menos impactes. Isto é, em termos
de área ocupada, assim como, da afectação dos sistemas ecológicos, verifica-se que as alternativas 12 e 16
apresentam-se como as menos impactantes, pelo que se considera que poderão ser as seleccionadas ao nível
da implantação do conjunto do Sistema Electroprodutor do Tâmega.
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Em face do exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável, condicionado ao cumprimento
das medidas de minimização, condicionantes e elementos a apresentar em fase de RECAPE referidos neste
parecer.

6.7. QUALIDADE DO AR
Situação de referência
Na caracterização geral do projecto constante deste estudo, são descritas detalhadamente as 4 albufeiras que
o compõem: Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões.
Foram consideradas diferentes alternativas de disposição do aproveitamento, segundo condicionantes
impostas pelo programa de concurso, e caderno de encargo, levando em conta, por sua vez, critérios
ambientais e de rendibilidade, num total de 16 alternativas.
A área em estudo compreende aproximadamente 1km a partir das fontes fixas principais (pedreiras,
escombreiras, frentes de obra e centrais de betão), e 300m para cada lado das vias de circulação rodoviária
que efectuam ligação entre os locais mencionados. Este perímetro foi definido em função das emissões de
PM10.
A situação de referência foi caracterizada, recorrendo a dados de qualidade do ar relativos à estação de
Lamas D’Olo (conselho de Vila Real), visto ser a estação com maior proximidade ao local do projecto, ao do
índice de qualidade do ar para a Cidade do Porto, disponibilizado no site da responsabilidade da APA:
www.qualar.org. A estação de Lamas D’Olo é parte integrante da Rede de monitorização da Qualidade do Ar
da Região Norte, e os dados utilizados dizem respeito ao ano de 2007.
Foram ainda identificadas eventuais fontes de poluentes na evolvente ao projecto que, dado tratar-se de uma
zona essencialmente rural, de tecido urbano descontínuo, constituído por pequenos agregados populacionais
e habitações dispersas, se resume a indústria extractiva, transformadora e actividades de produção animal.
Após uma análise dos elementos constituintes do EIA, considerou-se que a situação de referência do projecto
não foi suficientemente bem caracterizada, pelo que foi solicitada a realização de uma campanha de
monitorização no local de implantação do projecto e posterior envio do relatório à CCDR-Norte. A campanha
foi efectuada e os elementos adicionais apresentados foram considerados suficientemente esclarecedores.
Identificação e análise de impactes
A identificação dos impactes foi efectuada sobretudo para a fase de construção, onde estes são mais
espectáveis e se prendem essencialmente com tráfego de veículos, movimentação de máquinas,
desflorestação, exposição do solo, laboração de centrais betuminosas e operações no estaleiro. Os impactes
previstos foram considerados negativos, directos, de magnitude moderada, locais, prováveis, reversíveis,
temporários, imediatos, mitigáveis e residuais pouco significativos.
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Para a fase de exploração esperam-se apenas os impactes associados ao tráfego de veículos nos novos
acessos. Os impactes previstos foram considerados: negativos, directos, de magnitude reduzida, locais,
prováveis, irreversíveis, permanentes, não mitigáveis, e não significativos.
Consideraram-se os impactes cumulativos como pouco significativos e restritos à envolvente da albufeira de
Gouvães.
Medidas de minimização e planos de monitorização
Foram apresentadas medidas de minimização para os impactes identificados, consideradas suficientes, e que
se prendem essencialmente com boas práticas em obra. As medidas de minimização a considerar serão as
seguintes:
1. 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;
2. 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 e a humidificação o transporte e a deposição na área
afecta à obra;
3. Acondicionar, cobrir e humidificar, 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;
4. Não realizar queimas a céu aberto de qualquer tipo de materiais residuais da obra;
5. Racionalizar a circulação de veículos e de maquinaria de apoio à obra;
6. Assegurar a manutenção e a revisão periódica de todos os veículos e de toda a maquinaria de apoio à
obra;
7. 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
Foram previstas 2 campanhas de monitorização na fase de construção, cujos resultados deverão ser
remetidos à entidade competente para avaliação. Os resultados dessa avaliação definirão, caso aplicável,
novas campanhas de amostragem e/ou medidas adicionais de mitigação de impactes.
Síntese conclusiva
Relativamente à análise de alternativas no que toca ao factor ambiental qualidade do ar, a alternativa
claramente menos desfavorável (Alternativa 12) reporta-se ao dimensionamento dos aproveitamentos
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hidroeléctricos de Gouvâes e Alto Tâmega, para os NPA de 885 metros e 315 metros, respectivamente, e à
não construção da derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, assim como, do AH Padroselos, uma vez que estas
opções permitem a redução das actividades construtivas com impactes negativos.
No entanto, apesar de mais desfavoráveis, não se considera que as alternativas 9, 10 e 11 apresentem
diferenças significativas relativamente à alternativa 12, relativamente aos impactes esperados para este factor
ambiental.
Face ao exposto, considera-se que o factor ambiental “Qualidade do Ar” merece parecer favorável,
condicionado ao cumprimento das medidas de minimização e campanhas de monitorização mencionadas nos
pontos anteriores.

6.8. AMBIENTE SONORO
Situação de referência
A caracterização dos níveis sonoros da situação actual, na área de implantação do projecto, foi realizada com
base em medições de ruído ambiente. As medições foram efectuadas nos dias 4 a 8 de Maio de 2009, junto a
8 locais com ocupação sensível, nomeadamente:
- Ponto 1 – na localidade de Baixa do Torgo, próxima do AH de Gouvães;
- Ponto 2 – na localidade de Baixa do Torgo, próxima do AH de Gouvães;
- Ponto 3 – na localidade de Daivões, próxima do AH de Daivões;
- Ponto 4 – na localidade de Daivões, próxima do AH de Daivões;
- Ponto 5 – na localidade de Daivões, próxima do AH de Daivões;
- Ponto 6 – na localidade de Bouça (Daivões), próxima do AH de Daivões;
- Ponto 7 – próximo da localidade de Daivões e do AH de Daivões;
- Ponto 8 – na localidade de Seirós, próxima do AH do Alto Tâmega.
Tendo em conta as medições efectuadas, os valores de Lden na situação actual variam entre 43,7 e
59,2 dB(A), enquanto que para o indicador Ln situam-se entre 33,4 e 48,4 dB(A), tendo o EIA indicado que o
quadro acústico é condicionado na sua essência por fontes de cariz rural, não existindo fontes de ruído
industrial significativas e que o tráfego rodoviário só assume algum significado na envolvente da EN 206 e da
EN 312.
Para averiguar o cumprimento dos valores limite legais, o EIA indica que os municípios afectados pelo
projecto ainda não procederam à classificação de zonas mistas e sensíveis, pelo que são aplicáveis os valores
limite de Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), de acordo com o estabelecido no n.º 3 do art.º 11º do
Regulamento Geral do Ruído (RGR).
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De acordo com os valores medidos, verifica-se que actualmente são cumpridos os valores limite legais em
todos os receptores considerados.
No entanto, o EIA não refere nem apresenta dados que permitam verificar se, para cada ponto e por período
de referência, foram recolhidas pelo menos duas amostras de ruído ambiente em dias distintos, de acordo
com os procedimentos constantes na Norma Portuguesa aplicável, a NP 1730 (1996), complementada pela
Circular Clientes n.º 2/2007 (“Critérios de acreditação transitórios relativos à representatividade das

amostragens de acordo com o Decreto-Lei nº 9/2007”), editada pelo IPAC em Fevereiro de 2007, de forma a
assegurar a representatividade das amostragens efectuadas. Assim, na ausência desta informação, não é
possível verificar se as medições efectuadas apresentam valores que possam ser considerados representativos
de períodos de longa duração (1 ano), como seria necessário.
Por outro lado, considera-se que os pontos de medição efectuados pelo EIA, para caracterizar os níveis
sonoros da situação actual, não abrangem todas as situações potencialmente afectadas pelo projecto e que
interessa avaliar, em particular:
- os 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;
- a localidade de Bustelo, situada a cerca de 400 m do estaleiro industrial 37;
- o parque de lazer de Bragadas, situado a cerca de 100 m do estaleiro industrial 30 e a cerca de
500 m da pedreira 32b;
- a localidade de Torneiro, situada a cerca de 100 m da pedreira 32a;
- a localidade de Pensalvos, situada a cerca de 180 m da pedreira 40d.
Deste modo, esta lacuna deverá ser colmatada, devendo ser apresentada no RECAPE a informação em causa.
Evolução da Situação Actual sem Projecto
O EIA indica que está prevista para a envolvente da albufeira de Daivões a implementação de uma zona
empresarial,

bem

como

áreas

prioritárias

de

desenvolvimento

turístico,

recreio

e

desporto.

Consequentemente, o EIA prevê a possibilidade de pequenas alterações do ambiente sonoro na zona em
estudo, sem a construção do projecto em avaliação, em função do aumento do tráfego rodoviário associado à
zona empresarial e ao desenvolvimento turístico, recreio e desporto.
Identificação e análise de impactes
Fase de Construção
O EIA indica que as principais fontes de ruído nesta fase correspondem às actividades gerais de construção
civil (incluindo a possibilidade do uso de explosivos), actividades nos estaleiros, movimentação de máquinas
junto das frentes de obra, transporte de materiais inertes entre as pedreiras, as escombreiras e as respectivas
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frentes. Por outro lado, o EIA refere que as principais actividades de construção dos circuitos hidráulicos de
Gouvães e Padroselos serão realizadas no subsolo.
O EIA prevê um incremento dos níveis sonoros, em particular junto às vias de comunicação situadas na
envolvente de Gouvães e Padroselos, devido ao tráfego de veículos pesados (das ligações entre frentes de
obra, escombreiras, pedreiras e centrais de betão).
A utilização de maquinaria pesada e o tráfego de veículos pesados serão responsáveis pelo aumento dos
níveis sonoros, que o EIA estima poderem atingir valores de LAeq da ordem de 80 dB(A) a 90 dB(A), a uma
distância de 10 a 15 m das fontes emissoras.
O EIA indica que os receptores mais afectados nesta fase serão os correspondentes às localidades de baixa
do Torgo, Santa Marta da Montanha (albufeira de Gouvães), Bouça, Daivões, Santo Aleixo do Além Tâmega,
Fragalinha e Peço (albufeira de Daivões), Seirós e Parada de Monteiros (albufeira do Alto Tâmega), Antigo e
Curros (pedreiras situadas no norte da área de estudo), Bustelo (central de betão situada entre Gouvães e
Daivões), e Torneiro (pedreira 32a).
Desta forma, o EIA prevê que na fase de construção os impactes serão negativos, de magnitude reduzida e
pouco significativos, com base na justificação de que, com a aplicação das medidas de minimização
propostas, os incrementos causados pelos processos construtivos não serão substancialmente elevados e não
levarão ao aumento significativo do quadro acústico de referência.
Relativamente aos impactes no ambiente sonoro resultantes da utilização de explosivos, o estudo consideraos pouco significativos e de magnitude reduzida, tendo em conta o seu carácter instantâneo (duração
extremamente reduzida), não sendo expectável um incremento nos parâmetros de longa duração L den e Ln.
Contudo, o EIA avalia incorrectamente a significância dos impactes do uso de explosivos ao considerar os
parâmetros de longa duração Lden e Ln, uma vez que os mesmos não são aplicáveis na fase de construção.
Nesta fase será aplicável o parâmetro LAeq reportado a um dia, para o período de referência em causa, de
acordo com o estabelecido nos artigos 14º e 15º do RGR.
Em termos de impactes previstos com a construção da Linha de Muito Alta Tensão (LMAT), o estudo indica
que estes estão associados a acções de abertura de acessos e faixas de serviços, obras de terraplanagens,
construção e montagem de apoios e instalação de estaleiros. Assim, os potenciais impactes sobre o ambiente
sonoro serão negativos com algum significado caso ocorram nas proximidades de receptores sensíveis.
No entanto, só com a definição do traçado final das linhas será possível avaliar os impactes com maior rigor.
Fase de Exploração
O EIA não prevê alterações significativas do quadro acústico de referência nesta fase, uma vez que os
principais equipamentos ruidosos estão instalados no subsolo. No caso da alternativa de construção do
aproveitamento hidroeléctrico de Padroselos, que prevê a instalação de transformadores à superfície, não se
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afigura que o funcionamento dos equipamentos provoquem impactes no ambiente sonoro dado que não
foram identificados receptores sensíveis na sua envolvente.
Em relação à queda de água provocada pelas descargas, o EIA considera os impactes com significância
reduzida ou nula, uma vez que o ruído expectável pela queda de água é equiparável a um ruído de cariz
natural.
Relativamente aos impactes provocados pelo funcionamento da LMAT no ambiente sonoro, estes ocorrem
apenas quando se verificam determinas condições. No entanto, a avaliação dos eventuais impactes estará
dependente da definição do traçado final das linhas.
Impactes Cumulativos
De acordo com o EIA, os impactes cumulativos previstos reportam-se à fase de construção, provocados pelas
actividades nas escombreiras e pelo tráfego rodoviário da A7 junto à localidade de Santa Marta da Montanha,
e pelo tráfego da A7 e a central de betão (situada entre as albufeiras de Gouvães e Daivões) junto a Bustelo.
O EIA indica que, com a implementação das medidas de minimização propostas, não é expectável que o
quadro acústico de referência apresente alterações significativas, pelo que os impactes cumulativos serão
pouco significativos.
Contudo, o EIA não avaliou os impactes cumulativos no ambiente sonoro que resultam do projecto em
associação com as pedreiras (enquanto projecto complementar), o que se considera uma lacuna que impede
uma avaliação de impactes adequada, em particular nas seguintes situações:
- edifícios que se localizam na proximidade da pedreira 36;
- localidade de Bragadas e o parque de lazer de Bragadas, situado na envolvente da pedreira 32b;
- localidade de Torneiro, situada na proximidade da pedreira 32a;
- localidade de Pensalvos, situada na proximidade da pedreira 40d;
- localidades de Antigo e de Curros, situadas na envolvente das pedreiras 34.
De referir que, embora as pedreiras funcionem durante a fase de construção do projecto em análise,
enquanto fontes de ruído correspondem a actividades ruidosas permanentes, pelo que devem ser avaliadas
como tal (art.º 13º do RGR).
Análise de alternativas
O EIA indica que na fase de exploração não se prevêem alterações significativas do quadro acústico de
referência. Desta forma, os impactes expectáveis em termos do factor ambiental ambiente sonoro estão,
essencialmente, relacionados com a fase de construção dos diferentes aproveitamentos hidroeléctricos, pelo
que as alternativas que impliquem maiores actividades de construção conduzem a impactes de maior
significância.
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Assim, e de acordo com os dados apresentados no EIA, verifica-se que A alternativa 12 (não construção do
aproveitamento hidroeléctrico de Padroselos e da derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, cotas mais baixas para
os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães e Alto Tâmega) corresponde à alternativa menos
desfavorável.
Medidas de minimização
Fase de Construção
De forma a minimizar os impactes associados à circulação de veículos e às actividades de construção civil, o
EIA propõe a aplicação das medidas de minimização que se seguem, com as quais se concorda,
nomeadamente:
a) Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas velocidades
moderadas;
Adicionalmente, considera-se que o Projecto de Execução deverá ainda considerar:
b) a circulação de veículos pesados que tenham que atravessar zonas habitadas deve ter lugar em
horário de menor sensibilidade para as povoações afectadas, devendo ainda ser limitadas, sempre
que possível, aos dias úteis.
c) Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor
ruído possível;
d) 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 relativas à emissão de ruído;
e) 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.
f) 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.
É de salientar que 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;
g) Deverá ser evitada a utilização de sinais sonoros, excepto os associados a medidas de segurança, nas
imediações das povoações e das habitações dispersas;
h) Deverá ser efectuado o correcto dimensionamento do diagrama de frotas;

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

208

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

Relativamente à indicação do EIA de que “deverá ser monitorizado o ruído a produzir durante a fase de obra ”,
cumpre esclarecer que a monitorização não é considerada uma medida de minimização.
Em termos de medidas de minimização para a LMAT, o EIA propõe a definição de uma distância mínima aos
eventuais receptores sensíveis, com a qual se concorda, pelo que deverá ser aplicada a seguinte medida:
i) O projecto da LMAT deverá assegurar uma distância de, pelo menos, 50 m relativamente a potenciais
receptores sensíveis (nomeadamente, algumas habitações dispersas na localidade de Paço) de forma
a evitar a ocorrência de impactes.
Fase de Exploração
O EIA não propõe a adopção de medidas de minimização para a fase de exploração, uma vez que não prevê
a ocorrência de impactes negativos significativos nesta fase.
Monitorização
Tendo em conta as características do projecto e a análise de impactes efectuada, o estudo considera que
apenas se justifica a realização de um programa de monitorização para a fase de construção. Concorda-se
com essa proposta, com a ressalva de eventuais situações de reclamação na fase de exploração. Nesse caso
devem ser efectuadas medições acústicas no(s) local(ais) em causa e averiguado o cumprimento dos valores
limite legais.
Relativamente ao programa de monitorização apresentado para a fase de obra, este deve atender ao
cumprimento dos artigos 14º e 15º do RGR, relativos a actividades ruidosas temporárias, e não ao artigo 13º,
como é efectuado no EIA. Assim, considera-se que, em fase de Projecto de Execução, o mesmo deve ser
revisto e pormenorizado, tendo em conta os seguintes aspectos:
-

o item 8.7.7 “critérios de avaliação de dados” do programa de monitorização do EIA deve especificar
esses critérios, de acordo com o estabelecido nos artigos 14º e 15º do RGR;

-

para efeitos da verificação dos valores limite, o indicador LAeq reporta-se a um dia para o período de
referência em causa;

-

devem ser monitorizados dias críticos, tendo em conta as actividades ruidosas calendarizadas para
esses dias e sua proximidade aos receptores sensíveis, para verificação dos valores limite em cada
um desses dias;

-

devem ser indicados os locais a monitorizar, que devem contemplar os receptores sensíveis mais
próximos da zona de obra e estaleiros, bem como os receptores que se situem nos percursos de
circulação de veículos pesados para acesso à zona de obra e estaleiros;

-

nos casos em que sejam detectadas não conformidades com o RGR, devem ser despoletadas
imediatamente medidas de minimização tendo em conta que, normalmente, a magnitude dos
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impactes é elevada. Nesses casos, é necessário efectuar nova avaliação após a concretização dessas
medidas, de forma a demonstrar que foi reposta a conformidade legal.
Recomenda-se ainda a consulta do documento “ Notas Técnicas para Relatórios de Monitorização de Ruído –

Fase de Obra e Fase de Exploração”, publicado em Novembro de 2009 e disponível no portal da APA através
do link:
http://www.apambiente.pt/politicasambiente/ruido/notastecnicas/Paginas/default.aspx
Considerações finais
Face ao exposto, considera-se que o Projecto de Execução deve colmatar as lacunas identificadas e integrar
os aspectos mencionados na apreciação acima efectuada.

6.9. PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITECTÓNICO E ETNOLÓGICO
Situação de referência
Para a caracterização da situação de referência o EIA considerou como área de estudo a área de incidência
(AI) do Projecto e ainda uma área envolvente (ZE) de 500 metros.
A metodologia assentou em três fases:
-

Pesquisa documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da tutela, consulta
de bibliografia especializada de âmbito local e regional e Planos de Ordenamento do Território. Foram
ainda efectuados levantamentos toponímicos e fisiográficos, a partir da Carta Militar de Portugal à
escala 1:25 000;

-

Trabalho de campo que consistiu na relocalização dos dados identificados aquando da pesquisa
bibliográfica e na prospecção numa envolvente de 500m, definida em torno dos limites externos das
albufeiras e em corredores de 400m, centrados no eixo dos circuitos hidráulicos;

-

Sistematização e registo sob a forma de inventário.

Ainda que esta metodologia seja adequada ao tipo de projecto e á fase em que este foi apresentado em sede
de Avaliação de Impacte Ambiental constata-se que alguns aspectos não foram integralmente desenvolvidos,
nomeadamente ao nível da caracterização das ocorrências patrimoniais, e avaliação de impactes.
Não foi realizado um trabalho de campo capaz de identificar de forma sistematizada estruturas construídas
passíveis de inclusão no universo dos bens patrimoniais e, por maioria de razão, sítios arqueológicos com
vestígios enterrados ou de difícil visibilidade.
São referidas condicionantes ao trabalho de campo como a topografia e o coberto vegetal, que impediram
nalgumas áreas a sua prospecção, facto que necessariamente tem que ser ponderado na medida que
poderão surgir sítios arqueológicos nas fases posteriores da avaliação.
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É apresentado um enquadramento histórico-cultural da área do projecto que tem reconhecida importância
patrimonial, a nível arqueológico e arquitectónico, caracterizando-se pela existência de diversos sítios
arqueológicos de diferentes tipologias e cronologias que denotam uma ocupação humana do território ao
longo do tempo desde a Pré-História bem como por imóveis edificados de elevado valor.
Da aplicação da metodologia anteriormente referida resultou na pesquisa documental o registo de
116 ocorrências patrimoniais (património arqueológico e arquitectónico) das quais 104 localizadas na ZE e 12
na AI.
Foram identificadas 25 ocorrências patrimoniais a uma distância até 100m de elementos de Projecto
(incluindo complementares e subsidiários) das quais 14 se integram no património arqueológico e as
restantes no património arquitectónico.
O trabalho de campo permitiu identificar/caracterizar 61 ocorrências patrimoniais, sendo que foram
identificados 5 ocorrências patrimoniais inéditas (112, 113, 114, 115 e 116). Contudo, durante a visita da CA
ao local de implantação do projecto foram identificadas algumas ocorrências patrimoniais que não constam do
inventário, o que coloca algumas dúvidas sobre a pesquisa efectuada.
A título de exemplo refira-se que na aldeia de Venda Nova foi identificado um conjunto rural constituído por
armazém, eira e espigueiro, situado em cota de enchimento da albufeira de Daivões.
Relacionado com esta questão está o facto de o EIA referir a identificação de diversos muros construídos com
a técnica de pedra seca, que se optou por não inventariar face ao seu elevado número. Estas construções
constituem elementos patrimoniais característicos do mundo rural pelo que o critério adoptado de não
inventariação não permite aferir dos valores em presença na área do projecto, situação que terá que ser
revista nas fases posteriores de avaliação. A topografia impõe a necessidade de uma cultura em socalcos
artificiais sustentados por muros pelo que estes desempenham um papel importante na paisagem da região.
Refira-se que a inventariação e estudo do património vernacular afigura-se como uma tarefa urgente, dado o
seu carácter já residual e a iminência do seu desaparecimento, sobretudo em áreas de forte urbanização.
Conforme indica a Carta do Património Vernacular Construído (ICOMOS, 1999), as estruturas vernaculares
(não eruditas) constituem um património extremamente vulnerável já que são confrontadas com problemas
de obsolescência, de equilíbrio interno e de integração, motivados pela uniformização da cultura e dos
fenómenos socio-económicos de mundialização. De facto, os elementos patrimoniais de carácter vernáculo
encontram-se em constante mutação, quer pelo seu uso recorrente, quer pela fragilidade dos materiais
usados ou pela perda do seu valor de uso.
Ao nível do património arqueológico na AI registaram-se as seguintes ocorrências:
-

Baralhas Romeu, sepultura (n.º 7)

-

Outeiro dos Mouros/Mina dos Mouros, povoado da Idade do Ferro, Romano/Idade Média (n.º 9)

-

Posto de Turismo de Ribeira de Pena, menir da Pré-História Recente (n.º 10)

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

211

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

-

Ribeira de Pena /Terra Nova, achados isolados (moedas), (n.º 12)

-

Casal, achados isolados (moedas) (n.º 13)

-

Alto do Castelo, povoado fortificado (n.º 22)

-

Ferradura, arte rupestre (n.º 33)

-

Monumentos megalíticos de Chã das Arcas (ocorrências 88, 89, 90, 91 e 92), classificados como
Monumento Nacional desde 1910

-

Coitada da Rebolga, monumento megalítico (n.º 97)

As ocorrências mais relevantes até agora identificadas para as áreas afectadas pelos empreendimentos são:
-

os 5 monumentos megalíticos de Chá das Arcas, classificados Monumento Nacional,
implantados no interior da albufeira de Gouvães;

-

a Ponte de Arame em Santo Aleixo de Além Tâmega (ocorrência 23 do EIA), na albufeira de
Daivões;

-

a Capela de Santa Bárbara (ocorrência 32) na albufeira de Daivões;

-

a Ponte da EN 312 sobre o Tâmega (não identificado na documentação que integra o EIA), na
albufeira de Daivões;

-

o Pontão de Viela sobre o Tâmega (ocorrência 125 do EIA), na albufeira de Daivões;

-

a Casa e Capela de Ribeira de Baixo (ocorrência 124 do EIA) e os edifícios agrícolas envolventes,
na albufeira de Daivões;

-

a Ponte de Arame em Veral sobre o rio Tâmega, na albufeira do Alto Tâmega;

-

a Ponte sobre o rio Oura, na albufeira do Alto Tâmega;

-

o Sítio Arqueológico de Couces, na albufeira do Alto Tâmega.

Do conjunto dos monumentos ainda existentes em toda a Serra do Alvão que possuem elementos
ortostóticos, o monumento de Chã das Arcas 1 e o monumento de Chã das Arcas 2 são dos melhores
preservados. A mamoa de Chã das Arcas 1, dentro do conjunto em monumentos, ai presentes, com excepção
da do Alto do Catorino, é das mais monumentais do concelho de Vila Pouca de Aguiar. É certo que ambas
(chã das Arcas 1 e Chã das Arcas 2) estão muito alteradas, faltando-lhes esteios e forma objecto de inúmeras
violações. No entanto, não existe qualquer certeza sobre os elementos em falta, havendo fortes
probabilidades de estarem soterrados e como tal permitirem num futuro mais ou menos distante a sua
requalificação.
Ao nível do património arquitectónico salientam-se as pontes em arame existentes na área. Esta tipologia foi
adoptada na construção de diversas obras de arte, sobretudo durante os séculos XIX e XX, nomeadamente
em países como os Estados Unidos da América, França e Suiça. Em Portugal, teve-se conhecimento de várias
pontes de arame, todas situadas no Norte do País. Naturalmente devido às características dos materiais que a
constituem, são estruturas particularmente sensíveis à acção dos agentes atmosféricos, pelo que na ausência
de uma manutenção adequada se degradam.
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Neste grupo inclui-se a Ponte Pênsil (n.º 23), suspensa por arames retorcidos sobre si mesmos com um
cumprimento de quase 20 metros. A sua travessia é feita pelo passadiço de 1,5 metros de largura em
madeira, que é também a base dos cabos de arame que dão origem às paredes laterais da estrutura. Esta
ponte, construída em 1913 manteve as funções de ligação entre a ribeira e Santo Aleixo até ao ano de 1963.
A Ponte de arame em Veral (n.º 46) que terá sido construída em 1936, tendo sido alvo de obras de
manutenção em 1981. Tem um vão de 28,1 m e o pavimento, em madeira, tem uma largura útil de 1,8 m.
Estas estruturas relacionam-se com o facto de que durante séculos as duas margens do rio só tiveram ligação
usando a natureza e a força do homem pelo que as freguesias de Salvador e de Santo Aleixo só comunicavam
por meio das "poldras" e "presa" que permitiam a passagem a vau, pelas barcas impulsionadas à vara, e,
mais tarde, através do Pontão de Viela (n.º 125) construído em frente a Viela e que liga esta povoação a
Balteiro permitindo não só a passagem de pessoas como de carros.
De notar também na área do projecto a existência de casas brasonadas que datam, na sua maioria, dos
séculos XVII e XVIII e que, para além do seu valor patrimonial, representam também uma herança cultural
que confere identidade aos habitantes da região. Estas, não só criam áreas contínuas de paisagem, como
comportam espaços de residência de grande qualidade, As casas brasonadas encontram-se, na maioria, em
bom estado de conservação. Neste conjunto integram-se a Casa da Fecha (n.º 24), a Casa da Aldeia (n.º 25),
a Casa do Barroso (n.º 29) e a Casa do Santo (n.º 30).
Os elementos arquitectónicos de cariz religioso na área de incidência correspondem á Capela de Santa Babara
(n.º 32), e á Capela de Ribeira de Baixo (n.º 115) na área da albufeira de Daivões.
Do ponto de vista patrimonial a área de estudo caracteriza-se assim:
-

pela riqueza e densidade de monumentos pré-históricos na Serra do Alvão (albufeira de Gouvães);

-

uma ocupação agrária dispersa ao longo do curso superior do vale do Tâmega;

-

uma ocupação densa na zona de Ribeira de Pena – Santo Aleixo de Além Tâmega, onde se verifica
uma grande concentração de casas solarengas e grandes casas de lavoura, que denunciam um
passado de prosperidade associado à introdução do cultivo do milho e incremento da pecuária.

A história da ocupação deste território é em grande medida desconhecida, sobretudo no Alvão e curso
superior do Tâmega, razão que justifica um trabalho de levantamento patrimonial rigoroso. Tendo presente
que os empreendimentos vão submergir uma parte desse território, é importante garantir um bom registo dos
documentos históricos, que podem vir a suportar futuras investigações.
Em resumo, a caracterização de algumas áreas foi condicionada pelos factores referidos anteriormente pelo
que essas lacunas de conhecimento devem necessariamente ser colmatadas nas fases posteriores de
avaliação nomeadamente através da realização de uma nova, rigorosa e adequada prospecção arqueológica
sistemática. É de supor que venham a surgir novas ocorrências patrimoniais, tanto mais que, como foi
anteriormente referido, os edifícios integráveis na arquitectura vernacular, não foram nesta fase
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inventariados. Um bom indício é a quantidade de edifícios já identificados no EIA e cartografados no Tomo 2
do Aditamento de Janeiro de 2010 para o factor ambiental sócio-economia (figura 1.B.5.b.i.1 e seguintes).
Muitos destes edifícios são passíveis de inclusão no universo das ocorrências patrimoniais, na tipologia
arquitectura vernacular, embora tenham sido ignorados nesta fase pelos autores do factor ambiental
património cultural.
Identificação e análise de impactes
A identificação das acções causadoras de impactes negativos exposta no quadro 6.85, página 1283 do
Relatório Síntese, Tomo II do EIA (Setembro de 2009) é correcta.
Podem ser identificados 4 grandes tipos de impactes negativos:
-

a destruição de ocorrências pelas acções associadas à fase de construção: escavações e aterros
(movimentações de terras), exploração de pedreiras, criação de manchas de empréstimo e
escombreiras, circulação de máquinas e veículos, desmatação;

-

a submersão das ocorrências e a sua degradação pela variação de níveis das albufeiras;

-

a afectação do enquadramento paisagístico das ocorrências pela presença das albufeiras, órgãos
anexos, escombreiras e pedreiras;

-

a afectação do enquadramento paisagístico das ocorrências pela presença de construções ou
elementos temporários do projecto, como estaleiros.

Face às condicionantes do trabalho de campo não é também de excluir a existência de ocorrências que não
foram identificadas nesta fase da avaliação, tanto mais que a área tem elevado potencial patrimonial.
Na fase de exploração destacam-se os impactes negativos relacionados com o enchimento das albufeiras, que
implica, a submersão de ocorrências patrimoniais o que, nalguns casos poderá implicar a sua destruição a
curto prazo. Acresce ainda que a submersão dos sítios implica a sua inacessibilidade por um largo período de
tempo. Assim, não se concorda com a avaliação do EIA segundo o qual não ocorrerão impactes negativos.
Na avaliação dos impactes do projecto terá necessariamente que se ter em conta que actualmente se
considera que os vestígios patrimoniais, arquitectónicos e arqueológicos, fazem sentido quando integrados na
paisagem original envolvente que determinou e condicionou a sua criação. O património abrange a
globalidade da paisagem no sentido que toda ela é uma construção humana. Assim, a afectação destes
contextos constitui em si mesmo um aspecto negativo da implementação do projecto.
O principal impacte é a submersão pela albufeira de Gouvães dos 5 monumentos megalíticos de Chá das
Arcas, classificados como Monumento Nacional desde 1910. A submersão de 5 monumentos nacionais
representa um impacte irreversível de grande magnitude, uma perda significativa para o património nacional
e especificamente para o Município de Vila Pouca de Aguiar, que deixa de puder contar com este recurso,
nomeadamente para efeitos de aproveitamento turístico.
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O conjunto de Chá das Arcas faz parte do grande complexo megalítico do Alvão, internacionalmente
conhecido pela importância e densidade dos seus monumentos, que vê assim desaparecer uma das
necrópoles mais famosas.
Estamos em presença das primeiras realizações arquitectónicas monumentais criadas na Europa e vestígios
raros dos povos que viveram entre 4000 a 6000 anos atrás em território nacional. É hoje consensual no plano
científico que os monumentos megalíticos encerram significados históricos fundamentais para a compreensão
das sociedades humanas, do seu desenvolvimento, sedentarização, formas de criação e consolidação do
poder político e relacionamento com o sagrado. Finalmente, estes monumentos não podem ser vistos como
«ocorrências» isoladas. Não só fazem parte de uma necrópole, como se relacionam com o território e
paisagem envolvente, que é parte integrante do seu valor patrimonial 8 e que vai também desaparecer pela
presença da albufeira.
A proposta de revisão da classificação dos monumentos de Chá das Arcas, apresentada no EIA não constitui
uma medida de minimização e a sua equação no âmbito de um procedimento de Avaliação de Impacte
Ambiental é despropositada. Não se encontra uma relação entre a avaliação e minimização dos impactes do
empreendimento e uma eventual desclassificação, cujos objectivos e vantagens não se consegue descortinar.
As medidas de minimização previstas têm baixa eficácia e o EIA apenas propõe como medida de
compensação a valorização da Mamoa do Alto do Catorino, que consideramos muito insuficiente. É razoável a
aplicação de uma medida capaz de compensar o País pela perda deste património. A medida de compensação
com melhor relação custo – benefício passa pelo apoio ao projecto «Parque Arqueológico de Três Minas», que
tem sido desenvolvido pela Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar nos últimos anos.
O Complexo Mineiro Romano de Três Minas é uma dos mais importantes complexos mineiros romanos da
Europa e tem sido objecto de grandes investimentos por parte do Município, constituindo hoje um dos sítios
arqueológicos com maior potencialidade turística no Norte do País. O facto de existir uma estratégia de
gestão bem definida é um factor positivo, que garante o retorno dos investimentos aqui realizados. Será
possível deste modo compensar objectivamente o Município e a região pela perda de um recurso.
Na sequência de contactos prévios com a Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar foi possível definir um
conjunto de acções de valorização pertinentes e proporcionadas, descritas no ponto seguinte referente a
"medidas de compensação".
O segundo impacte mais grave conhecido nesta fase acontece na zona de Santo Aleixo de Além Tâmega, pela
submersão da Ponte de Arame (ocorrência 23) e da Casa e Capela de Ribeira de Baixo (ocorrência 124 do
8

O megalitismo não pode ser explicado (...) sem um marcado sentido de territorialidade relacionado com grupos de descendência. Esse
sentido (...) deve ter tido um importante incremento nas sociedades agrícolas pré-históricas europeias, quando, após uma fase pioneira
de exploração e ocupação do solo, a terra e os seus recursos começaram a ser disputados por comunidades cada vez mais numerosas,
que tiveram necessidade de «marcar» o seu espaço próprio fundando um centro organizador em torno dos seus antepassados. É assim
(...) que explicam a emergência de túmulos duráveis, em pedra, como a manifestação de um determinado «nível crítico» atingido pelas
sociedades que os construíram, caracterizado pela necessidade de balizarem as suas áreas vitais (...). JORGE, Vitor Manuel de Oliveira,
Megalitismo do Norte de Portugal: o distrito do Porto, vol I, Dissertação de Doutoramento apresentada à FLUP, Porto: edição policopiada,

1982, pág. 150.
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EIA). Ambos possuem um elevado grau de singularidade e potencial turístico, tanto mais que a Ponte de
Arame foi recentemente objecto de trabalhos de conservação e restauro. A casa, com varandas revestidas a
chapa de ferro e tubos que funcionavam como «bocas de fogo», é particularmente rara e constitui um
documento histórico importante para a caracterização das convulsões sociais e políticas que marcaram o
século XIX e início do século XX naquela região.
Não se reconhece nenhum impacte positivo directo do empreendimento sobre o património cultural. Admitese, no entanto, que a presença das albufeiras possa contribuir para um incremento do número de visitantes à
região. Este movimento de pessoas pode ser aproveitado para a promoção do património cultural existente
nas imediações das albufeiras, mas esse potencial impacte positivo está dependente da implementação de
estratégias direccionadas para a divulgação e valorização do património.
Salienta-se como princípio que, tendo em conta que se está em fase de Anteprojecto, se deverá procurar a
não afectação de ocorrências patrimoniais em primeiro lugar através das necessárias alterações do projecto e,
apenas em caso de inequívoca impossibilidade técnica, a adopção de medidas de minimização intrusivas.
Análise de alternativas
Relativamente ao factor patrimonial, a escolha de alternativa tem necessariamente que ter em consideração
não só o número de ocorrências afectadas directa ou indirectamente pelo projecto, mas também a área a
submergir já que quanto mais extensa esta for maior é a probabilidade de ocorrência de impactes negativos
sobre valores patrimoniais.
Partindo deste princípio considera-se no EIA que as alternativas “claramente menos desfavoráveis” são as 11,
12, e 16 uma vez que a solução de não construção do aproveitamento hidroeléctrico de Padroselos junto com
a solução de Gouvães com um NPA de 885 ou Alto Tâmega de 316 sem derivações, evitaria potenciais
impactes sobre património.
No entanto, analisando especificamente estas três alternativas verifica-se que a Alternativa 12 é a menos
desfavorável já que é a que implica menos área afectada, tendo em conta os NPA das albufeiras e a não
construção da derivação Viduelo-Alvadia. Assim, do ponto de vista patrimonial esta é a alternativa claramente
menos desfavorável.
Medidas de minimização e de compensação e elementos a apresentar
Medidas de minimização propostas no EIA não consideradas correctas
Conforme já expresso, a proposta de revisão da classificação dos monumentos de Chá das Arcas, apresentada
no EIA não constitui uma medida de minimização e a sua equação no âmbito de um procedimento de
Avaliação de Impacte Ambiental é despropositada, pelo que não se considera correcta.
Não se concorda com a vedação de ocorrências patrimoniais implantadas nas proximidades de acessos já
existentes e que não serão objecto de melhoramento. A manutenção dos acessos na sua configuração actual
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representa um assumir por parte do proponente que essa configuração é suficiente para o desenrolar da
circulação sem que haja afectação dos edifícios envolventes, pelo que esta medida é inútil.
O mesmo argumento justifica a não realização de projectos de integração paisagística. Assim, devem ser
retiradas do âmbito destas medidas as ocorrências 2, 4, 10, 12, 13, 26, 29, 30, 33, 34, 38, 42, 43, 44, 47, 48,
49, 79, 102, 112, 113 e 114.
Não se concorda também com as medidas específicas preconizadas no EIA para algumas ocorrências
patrimoniais, já que estando-se em fase de Anteprojecto deverá procurar-se em primeiro lugar a adequação
do projecto de forma a evitar a afectação de valores patrimoniais.
Elementos a entregar antes do RECAPE
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 ambiental
património cultural. Essa equipa deve integrar os profissionais necessários ao cumprimento dos
objectivos, nomeadamente historiadores e arqueólogos com experiência de investigação nos tempos
históricos que as ocorrências representam, sob a chefia e responsabilidade científica de uma única
pessoa. Esta equipa deve trabalhar sob a responsabilidade directa do proponente. Qualquer alteração à
constituição da equipa terá de ser submetida a parecer prévio da tutela do património cultural.
2. Apresentar para aprovação, à tutela do património cultural (IGESPAR/DRC Norte), os projectos de
desmonte e relocalização de:
-

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

-

Capela de Santa Bárbara (ocorrência 32);

-

Ponte de Arame em Veral (ocorrência 46);

-

Ponte sobre o rio Oura (ocorrência 69);

-

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);

-

Pontão de Viela (ocorrência 116).

Fase de Elaboração de Projecto de Execução e Elementos a entregar em RECAPE
3. Apresentação dos comprovativos da aprovação pela tutela do património cultural (IGESPAR / DRC Norte)
sobre:
-

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

-

Os projectos de desmonte e relocalização.

4. Apresentar um levantamento topográfico ou fotografia aérea da área afectada pelo projecto (albufeiras,
órgãos anexos, áreas funcionais, acessos, pedreiras, escombreiras, áreas de empréstimo) à escala
1/4.000, com representação em planta ou sinalização de todas as ocorrências patrimoniais, zonas de
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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.
5. Prospecção arqueológica sistemática de 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.
6. Prospecção arqueológica sistemática de 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.
7. 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.
8. 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:
-

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;

-

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

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;
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. Executar o registo documental (incluindo o registo gráfico e fotográfico) sistemático das ocorrências que
forem afectadas de forma directa pelo empreendimento. Este registo deve incluir, no mínimo:
-

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

-

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.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

218

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

Estes registos deverão ser apresentados às entidades da tutela (IGESPAR IP e DRCNorte) que
determinam se devem ser elaborados levantamentos arquitectónicos e outras medidas de minimização
complementares.
12. 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.
13. Redefinir as medidas de minimização aplicáveis à fase de construção e de exploração em função, do
Projecto, de novos dados de Caracterização da Situação de Referência e da reavaliação efectuada em
sede de RECAPE.
14. Nos casos onde se preconiza a realização de trabalhos arqueológicos prévios impõe-se que esses
trabalhos sejam realizados entre a avaliação agora em curso e o início de obra de forma a que os
mesmos possam decorrer sem constrangimentos de tempo.
15. 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.
16. 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).
17. Apresentar um Plano de Salvaguarda Patrimonial para aprovação da tutela do património cultural
(IGESPAR / DRCNorte). Para a elaboração deste plano deverá ser consultada a tutela do património
cultural (IGESPAR / DRCNorte) para obtenção de directivas e orientação técnica.
18. Apresentação para aprovação pela tutela do património cultural (IGESPAR / DRC Norte) no RECAPE, de
um Projecto de Valorização do Complexo Mineiro de Três Minas, que contemple as seguintes áreas:
Segurança
-

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

-

Aquisição de equipamento de primeiros socorros

-

Elaboração de um plano de emergência para o Complexo Mineiro Romano

-

Projecto e implantação de um ascensor para a Corta de Cova
Apoio à visita

-

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

-

Desobstrução das galerias em túnel da Corta de Covas

-

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

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

-

Projecto e execução de instalação na aldeia abandonada de Ribeirinha de infra-estruturas de
alojamento e restauração
Para a elaboração deste projecto o proponente deve contactar a Câmara Municipal de Vila Pouca de
Aguiar para o fornecimento das orientações e especificações técnicas necessárias.

Medidas Específicas
19. Ocorrência 93 (Penouças): deve-se compatibilizar a 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 préhistóricos de tipo dolménico.
20. Ocorrência 32 (Capela de Santa Bárbara): deve-se compatibilizar a dimensão da escombreira por forma a
não afectar a ocorrência.
21. Ocorrência 68 (Couces): prospecção da área com vista à delimitação do sítio e eventual realização de
sondagens de diagnóstico. Em função dos resultados obtidos serão determinadas medidas de
minimização complementares.
22. Conjunto megalítico de Chã das Arcas:
-

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

-

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

23. 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).
24. 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), previamente
aprovadas em RECAPE.
Medidas para a fase prévia à obra e de obra
25. 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.
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26. Acompanhamento arqueológico permanente durante as operações que impliquem movimentações de
terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 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.
27. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também a adopção de
medidas de minimização complementares.
28. 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 50m da
área de intervenção deverão ser vedadas com painéis.
29. Executar as medidas de preservação in situ das ocorrências patrimoniais, previamente aprovadas em
RECAPE.
30. Executar o desmonte e relocalização das ocorrências patrimoniais, previamente aprovadas em RECAPE.
31. Executar o registo documental, incluindo registo cartográfico, das novas ocorrências que forem
detectadas durante a obra.
Medidas de Compensação
32. 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.
33. Execução do Projecto de Valorização do Complexo Mineiro de Três Minas, previamente aprovado pela
tutela do património cultural (IGESPAR / DRC Norte). O projecto deve ser entregue para aprovação no
RECAPE e implementado no prazo máximo de um ano depois da emissão da Declaração de Impacte
Ambiental.

6.10.

PAISAGEM

Situação de Referência
A área em estudo é dominada e estruturada pelo Vale do Rio Tâmega, incluindo alguns afluentes. É uma
Paisagem de relevo vigoroso, com as encostas declivosas cobertas por povoamentos florestais e as baixas
férteis – mais ou menos largas consoante o troço do rio – ocupadas por campos agrícolas e pastos, aos quais
se associam os aglomerados populacionais, de carácter rural.
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Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. O EIA apresenta uma classificação do território de
acordo com Cancela d'Abreu (2004)9, definindo depois sub-unidades dentro destas unidades. Assim,
identificam-se as seguintes Unidades de Paisagem (UP):
i.

Unidades de Paisagem

Minho Interior - Paisagem verdejante, agreste nas cotas mais altas e mais movimentada e dinâmica nas cotas
baixas, de uso agrícola intenso e diverso, com vinhas, campos de milho, lameiros e hortas,
delimitados por muros de pedra seca e estruturados por galerias ripícolas, por vezes bem
definidas.
Situa-se nesta unidade a localização prevista para a Barragem de Padroselos, assim como
parte da respectiva albufeira.
Serras do Larouco e Barroso - Paisagem de serra, com encostas de declive variável e cabeços aplanados,
coberta por matos baixos e plantações florestais, por vezes com matas espontâneas.
Observa-se ocupação agrícola apenas junto das tradicionais aldeias de serra e nas zonas
aplanadas, onde são comuns as áreas de pastagem.
Esta unidade inclui grande parte da albufeira de Padroselos.
Terras de Basto - Zona de relevo vigoroso, de vales encaixados e cumes bem marcados, com vertentes
declivosas. Os vales são frequentemente armados em terraços e os terrenos agrícolas
separam-se por árvores de fruto e latadas de vinha. Assim, esta unidade apresenta
características de ocupação do solo intermédias entre as paisagens minhotas e as paisagens
transmontanas. Inclui uma boa parte do vale do Tâmega. O povoamento é concentrado.
É nesta unidade que se prevê a construção das Barragens de Daivões e Alto Tâmega e onde
se localizará a maior parte das respectivas albufeiras.
Serras do Marão e Alvão - Esta unidade compreende as Serras de Marão e Alvão, como o nome indica,
abrangendo uma área de planalto na Serra do Alvão, zona de transição entre as Terras de
Basto e o Vale do Corgo. Esta serra tem um relevo vigoroso, com vales encaixados,
caracterizando-se como um local agreste e inóspito. Esta unidade corresponde a uma área
considerável na zona Sudoeste da área de estudo. As encostas encontram-se cobertas por
matos, com algumas manchas florestais. Os terrenos agrícolas restringem-se aos vales, junto
dos quais surgem aglomerados populacionais pequenos e de carácter rural.

9

Cancela d'Abreu (coord.). 2004. Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental. 5 Vol. Lisboa:
DGOTDU.
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Nesta unidade estão previstos a Barragem de Gouvães e respectiva albufeira, assim como as
derivações de Viduedo e Alvadia.
Veiga de Chaves - Esta unidade corresponde a um extenso vale, largo e plano, com uso agrícola intenso e
diversificado – constituído por pomares, hortas, terrenos de cereais e pastagens. Apresenta
uma elevada densidade populacional.
Prevê-se para esta unidade apenas o troço superior da albufeira da Barragem do Alto
Tâmega.
Vale do Corgo - Unidade constituída por um vale, mais estrito e monótono do que o descrito na unidade
anterior, entre a Serra do Alvão e as Serras da Padrela e Falperra. O vale apresenta uma
ocupação agrícola menos diversificada do que na unidade anterior, com as vertentes
maioritariamente

florestadas

com

eucalipto

e

pinheiro-bravo,

sendo

frequentes

os

afloramentos rochosos.
Esta unidade não será directamente afectada por estruturas do projecto em análise.
ii.

Sub-unidades de Paisagem definidas especificamente para o EIA

Em todas as Unidades de Paisagem anteriormente descritas foram identificadas, no âmbito do EIA, as
seguintes sub-unidades: manchas florestais, matos, áreas agrícolas e corredores ribeirinhos. Foi realizada
uma avaliação Ecológica da Paisagem sobre estas sub-unidades, resultando numa classificação elevada dos
corredores ribeirinhos, média dos matos e áreas agrícolas e reduzida no caso das áreas agrícolas.
Análise visual da Paisagem
O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade Visual
da Paisagem, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem.
Os parâmetros Qualidade e Sensibilidade foram avaliados sobre as Unidades e Sub-unidades de Paisagem
identificadas; a Capacidade de Absorção Visual foi avaliada sobre as Unidades e Sub-unidades de Paisagem e
a partir do relevo da área analisada.
No que respeita à Qualidade Visual da Paisagem, a maior parte da área analisada foi classificada como de
qualidade mediana; apenas as sub-unidades corredores ribeirinhos e matos foram classificadas como de
elevada qualidade. Importa referir que, por ter como base apenas as Unidades de Paisagem, a caracterização
da Qualidade Visual apresentada no EIA não contempla as especificidades locais, ignorando assim, a título de
exemplo, o aumento da qualidade cénica decorrente da presença de elementos patrimoniais como solares,
capelas ou azenhas.
Quanto à Capacidade de Absorção Visual, o EIA classifica toda a área analisada como mediana, com excepção
para os corredores ribeirinhos, classificados como de capacidade de absorção elevada. No entanto, a análise
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da Carta de Capacidade de Absorção Visual elaborada com base no relevo revela uma situação distinta,
realçando-se os seguintes aspectos:
As áreas futuramente ocupadas pelas barragens, açudes e albufeiras correspondem, de um modo
geral e pela sua localização no fundo dos vales, a áreas de elevada Capacidade de Absorção Visual;
A albufeira de Daivões ocupará uma zona de baixa Capacidade de Absorção Visual entre a Portela do
Ouro (onde se localizará o posto de corte) e as proximidades de Bragada/Friúme;
As centrais exteriores de Alto Tâmega e Daivões localizam-se em locais de média a reduzida
Capacidade de Absorção Visual;
A linha eléctrica atravessará zonas de Capacidade de Absorção Visual variável, desde muito baixa a
elevada;
O posto de corte está previsto para um local de baixa Capacidade de Absorção Visual;
A subestação de Padroselos está também prevista para um local de baixa Capacidade de Absorção
Visual;
A conduta forçada de aço e as duas chaminés de equilíbrio prevêem-se para locais de baixa
Capacidade de Absorção Visual;
Algumas pedreiras, nomeadamente as 22, 32a, 40a, 40b, 40c e 40d localizam-se em pontos de baixa
Capacidade de Absorção Visual;
Alguns acessos a criar atravessam locais de baixa Capacidade de Absorção Visual, sobretudo na zona
entre Santo Aleixo de Além Tâmega e o posto de corte.
No que respeita à Sensibilidade Paisagística, o EIA classifica toda a área como mediana, com excepção para
os corredores ribeirinhos, classificados como de capacidade de absorção elevada. No entanto, a identificação
de áreas de elevada sensibilidade considera-se insuficiente. Todas as áreas listadas anteriormente como de
baixa Capacidade de Absorção Visual deverão ser consideradas áreas de elevada Sensibilidade Paisagística.

Identificação e análise de impactes
A implantação do projecto em análise originará alterações profundas nas características estruturais e visuais
da paisagem. O EIA, no entanto, é bastante omisso na identificação desses impactes, pelo que o texto que se
segue, ainda que baseado nos impactes na paisagem listados no EIA, foi complementado com outros
elementos.
Fase de construção
i.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, incluindo o circuito de derivação Alvadia-ViduedoGouvães e o circuito hidráulico de Gouvães
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Presença e funcionamento dos estaleiros: impactes decorrentes da introdução de elementos estranhos à
Paisagem e da desorganização no funcionamento da mesma; impacte negativo, directo, certo, local,
reversível e temporário, de média magnitude e significância variável:
baixa a média para os oito estaleiros avistados de 5 ou menos povoações: i3a, i3b, i3c, s3a, s3b, i23,
m24 e s26a;
elevada para os onze estaleiros avistados de 10 ou mais de povoações: i16a, i16b, s16, m16a, m16b,
i26a, i26b, i26c, s26b, i37 e s37.
Criação de áreas de manchas de empréstimo e de escombreiras: impactes decorrentes da introdução de
elementos estranhos à Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e da produção de
poeiras; impacte negativo, directo, certo, local, irreversível e temporário, de elevada magnitude,
significativo. No que respeita às escombreiras, a significância do impacte será maior nas escombreiras
avistadas a partir de 10 povoações ou mais, nomeadamente as escombreiras ec15, ec16, ec25 e ec39
identificadas no decorrer do processo de EIA.
Actividades de escavação e aterro: impactes decorrentes da introdução de elementos estranhos à
Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e das alterações ao relevo criadas; impacte
negativo, directo, certo, local, reversível no que respeita à presença e movimentação de maquinaria,
irreversível quanto às alterações do relevo introduzidas, temporário, de média magnitude e significância
média.
Actividades de desmatação: impactes decorrentes da presença de maquinaria pesada, elementos
estranhos à Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e da criação de áreas de solo nu:
negativo, muito significativo e de elevada magnitude, certo, imediato e directo, permanente e irreversível.
Construção do circuito hidráulico de Gouvães:
em túnel a montante da chaminé de equilíbrio: impactes na entrada dos túneis e na zona da chaminé
de equilíbrio ao nível da desorganização da Paisagem, decorrentes da movimentação de maquinaria
para remoção de escombros e fornecimento de betão; impactes negativos, imediatos e localizados,
temporários, certos, directos, reversíveis, significativos e de moderada magnitude.
Em conduta forçada a jusante da chaminé de equilíbrio, incluindo esta última: impactes cénicos
decorrentes das actividades de instalação a céu aberto de elementos estranhos à Paisagem; impactes
negativos, directos, imediatos e localizados, temporários, certos, directos, irreversíveis, muito
significativos e de elevada magnitude.
Construção do circuito de derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães: impactes na entrada dos túneis e na zona
da chaminé de equilíbrio ao nível da desorganização da Paisagem, decorrentes da movimentação de
maquinaria para remoção de escombros e fornecimento de betão; estas acções implicarão impactes
cénicos pela presença de elementos estranhos à Paisagem e impactes estruturais pela alteração dos seus
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elementos constituintes, nomeadamente coberto vegetal e relevo; impactes negativos, imediatos e
localizados, temporários, certos, directos, reversíveis, significativos e de moderada magnitude.
Construção das barragens e órgãos anexos: esta acção traduz-se na introdução de maquinaria pesada,
por vezes de grandes dimensões – elementos estranhos a esta Paisagem – e pela desorganização
funcional da Paisagem, com consequente impacte estrutural e cénico – nas áreas envolventes à obra e
cuja extensão depende da Capacidade de Absorção Visual do local; impacte negativo, local, imediato,
temporário e irreversível, certo, directo e com elevada significância e elevada magnitude, no caso da
Barragem de Gouvães; no caso dos Açudes de Viduedo e Alvadia. A significância e a magnitude dos
impactes será moderada.
ii.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Padroselos

Presença e funcionamento dos estaleiros: impactes decorrentes da introdução de elementos estranhos à
Paisagem e da desorganização no funcionamento da mesma; impacte negativo, directo, certo, local,
reversível e temporário, de elevada magnitude e significância variável:
baixa a média para os seis estaleiros avistados de 5 ou menos povoações: s30, i33b, i33c, s33a, s33b
e s33c;
média para os dois estaleiros avistados de 6 a 10 povoações: m16a e i33a;
elevada para os catorze estaleiros avistados de mais de 10 povoações: i16a, i16b, s16, m16b, i27a,
i27b, i27c, i27d, i27e, i27f, i27g, m27, s27 e i30.
Criação de áreas de manchas de empréstimo e de escombreiras: impactes decorrentes da introdução de
elementos estranhos à Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e da produção de
poeiras; impacte negativo, directo, certo, local, irreversível e temporário, de elevada magnitude,
significativo. A significância do impacte será maior nas escombreiras e pedreiras avistadas a partir de
mais de 10 povoações, nomeadamente as pedreiras p32a e p32b e as escombreiras ec15, ec16, ec27 e
ec39, identificadas no EIA.
Actividades de escavação e aterro: impactes decorrentes da introdução de elementos estranhos à
Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e das alterações ao relevo criadas; impacte
negativo, directo, certo, local, reversível no que respeita à presença e movimentação de maquinaria,
irreversível quanto às alterações do relevo introduzidas, temporário, de média magnitude e significância
média.
Actividades de desmatação: impactes decorrentes da presença de maquinaria pesada, elementos
estranhos à Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e da criação de áreas de solo nu:
negativo, muito significativo e de elevada magnitude, certo, imediato e directo, permanente e irreversível.
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Construção do circuito hidráulico de Padroselos, incluindo chaminé de equilíbrio: circuito totalmente em
túnel, com impactes na entrada dos túneis e na zona da chaminé de equilíbrio ao nível da desorganização
da Paisagem, decorrentes da movimentação de maquinaria para remoção de escombros e fornecimento
de betão; impactes negativos, imediatos e localizados, temporários, certos, directos, reversíveis,
significativos e de moderada magnitude.
Construção das barragens e órgãos anexos: esta acção traduz-se na introdução de maquinaria pesada,
por vezes de grandes dimensões – elementos estranhos a esta Paisagem – e pela desorganização
funcional da Paisagem, com consequente impacte estrutural e cénico – nas áreas envolventes à obra e
cuja extensão depende da Capacidade de Absorção Visual do local; impacte negativo, local, imediato,
temporário e irreversível, certo, directo e com elevada significância e média magnitude, no caso da
Barragem de Padroselos.
iii. Aproveitamento Hidroeléctrico de Alto Tâmega

Presença e funcionamento dos estaleiros: impactes decorrentes da introdução de elementos estranhos à
Paisagem e da desorganização no funcionamento da mesma; impacte negativo, directo, certo, local,
reversível e temporário, de elevada magnitude e significância variável:
baixa a média para os três estaleiros avistados de 5 ou menos povoações: i13a, i13b e s30;
elevada para os seis estaleiros avistados de mais de 10 povoações: s13, i14a, i14b, s14a, s14b e i30.
Criação de áreas de manchas de empréstimo e de escombreiras: impactes decorrentes da introdução de
elementos estranhos à Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e da produção de
poeiras; impacte negativo, directo, certo, local, irreversível e temporário, de elevada magnitude,
significativo. A significância do impacte será maior nas pedreiras avistadas a partir de mais de 10
povoações, nomeadamente as pedreiras 40a, 40b, 40c e 40d (avistadas de, respectivamente, 15, 25, 29 e
22 povoações) e as escombreiras ec13 e ec14, identificadas no EIA.
Actividades de escavação e aterro: impactes decorrentes da introdução de elementos estranhos à
Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e das alterações ao relevo criadas; impacte
negativo, directo, certo, local, reversível no que respeita à presença e movimentação de maquinaria,
irreversível quanto às alterações do relevo introduzidas, temporário, de média magnitude e significância
média.
Actividades de desmatação: impactes decorrentes da presença de maquinaria pesada, elementos
estranhos à Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e da criação de áreas de solo nu:
negativo, muito significativo e de elevada magnitude, certo, imediato e directo, permanente e irreversível.
Construção das barragens e órgãos anexos: esta acção traduz-se na introdução de maquinaria pesada,
por vezes de grandes dimensões – elementos estranhos a esta Paisagem – e pela desorganização
funcional da Paisagem, com consequente impacte estrutural e cénico – nas áreas envolventes à obra e
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cuja extensão depende da Capacidade de Absorção Visual do local; impacte negativo, local, imediato,
temporário e irreversível, certo, directo e com elevada significância e média magnitude, no caso da
Barragem de Alto Tâmega.
iv. Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Presença e funcionamento dos estaleiros: impactes decorrentes da introdução de elementos estranhos à
Paisagem e da desorganização no funcionamento da mesma; impacte negativo, directo, certo, local,
reversível e temporário, de elevada magnitude e significância variável:
baixa a média para os seis estaleiros avistados de 5 ou menos povoações: s26a, s30, i31, i31a, s31b
e s31c;
média para os quatro estaleiros avistados de 6 a 10 povoações: m16a, i22a, i31b, s31a;
elevada para os vinte e um estaleiros avistados de mais de 10 povoações: i16a, i16b, s16, m16b,
i22b, i26a, i26b, i26c, s26b, i27a, i27b, i27c, i27d, i27e, i27f, i27g, m27, s27, i30, i37 e s37.
Criação de áreas de manchas de empréstimo e de escombreiras: impactes decorrentes da introdução de
elementos estranhos à Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e da produção de
poeiras; impacte negativo, directo, certo, local, irreversível e temporário, de elevada magnitude,
significativo. A significância do impacte será maior nas pedreiras e escombreiras avistadas a partir de 10
ou mais povoações, nomeadamente as pedreiras p22 e p35 e as escombreiras i37, s37, ec15, ec17, ec19,
ec21, ec22, ec25, ec27 e ec39, identificadas no EIA.
Actividades de escavação e aterro: impactes decorrentes da introdução de elementos estranhos à
Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e das alterações ao relevo criadas; impacte
negativo, directo, certo, local, reversível no que respeita à presença e movimentação de maquinaria,
irreversível quanto às alterações do relevo introduzidas, temporário, de média magnitude e significância
média.
Actividades de desmatação: impactes decorrentes da presença de maquinaria pesada, elementos
estranhos à Paisagem, da desorganização no funcionamento da mesma e da criação de áreas de solo nu:
negativo, muito significativo e de elevada magnitude, certo, imediato e directo, permanente e irreversível.
Construção das barragens e órgãos anexos: esta acção traduz-se na introdução de maquinaria pesada,
por vezes de grandes dimensões – elementos estranhos a esta Paisagem – e pela desorganização
funcional da Paisagem, com consequente impacte estrutural e cénico – nas áreas envolventes à obra e
cuja extensão depende da Capacidade de Absorção Visual do local; impacte negativo, local, imediato,
temporário e irreversível, certo, directo e com elevada significância e elevada magnitude, no caso da
Barragem de Daivões.
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v.

Acessos

O EIA é omisso a este respeito. Globalmente, e tendo em conta os elementos disponíveis, estima-se que
a construção de novos acessos e dos restabelecimentos necessários tenha impactes negativos pouco
significativos e de magnitude reduzida, directos, temporários, localizados, certos e irreversíveis.

Durante a fase de enchimento e exploração
i.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, incluindo o circuito de derivação Alvadia-ViduedoGouvães e o circuito hidráulico de Gouvães

Enchimento e presença da albufeira: o EIA atribui pouca importância ao impacte induzido por esta acção,
pelo reduzido número de povoações de onde a albufeira será avistada (7 ou 10, consoante o NPA
considerado). No entanto, importa realçar o seguinte: a criação desta albufeira acarretará a destruição
dos elementos cenicamente mais interessantes destas paisagens, característicos destas unidades e, como
tal, de ocorrência restrita às mesmas. Serão eliminados os ecótopos associados à presença do rio e sobre
o qual se desenvolvem os ecossistemas, sistemas de ocupação do território e elementos arquitectónicos
cenicamente mais interessantes desta Paisagem: estruturados pelas linhas de água surgem galerias
ripícolas bem desenvolvidas e, onde a largura dos vales o permite, todo um sistema de lameiros e outros
campos agrícolas e infra-estruturas tradicionais associadas – moinhos, levadas, casas senhorias, capelas,
pontes. Tudo isto será substituído por um plano de água que não é característico desta Paisagem nem
apresenta qualquer relação específica com a mesma, sendo desinteressante pelo seu carácter
cosmopolita, ainda que a presença de água seja genericamente valorizada como elemento cénico. O
plano de água surgirá na base de matas de produção – pinhais e eucaliptais – sem valor paisagístico. Em
suma, a implementação do projecto traduzir-se-á numa vulgarização da Paisagem do Tâmega e seus
afluentes. Prevê-se, assim, para esta acção, um impacte negativo, de elevada significância e elevada
magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
Presença das barragens e açudes e estruturas anexas: impacte decorrente da presença de estruturas
estranhas à paisagem, visíveis, no entanto, de, no máximo, duas povoações; impacte negativo, de média
significância e baixa magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
Presença do circuito de derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães: impactes cénicos decorrentes da presença
das entradas dos túneis; impactes negativos, certos, permanentes, locais, directos, imediatos,
irreversíveis, de reduzida magnitude e pouco significativos.
Presença do circuito hidráulico de Gouvães à superfície: impacte cénico decorrente da presença de
elementos estranhos à Paisagem – tubagens e chaminé de equilíbrio; impactes negativos, certos,
permanentes, locais, directos, imediatos, irreversíveis, de moderada magnitude e significativos.
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Presença de caminhos de acesso: estes elementos não são estranhos a esta Paisagem, não alterando o
seu carácter, resultando apenas em impactes cénicos pela multiplicação do número destas estruturas;
impactes negativos certos, directos, imediatos, permanentes e irreversíveis, locais, de moderada
magnitude e significativos.
ii.

Aproveitamento Hidroeléctrico de Padroselos

Enchimento e presença da albufeira: o EIA atribui pouca importância ao impacte induzido por esta acção,
pelo reduzido número de povoações de onde a albufeira será avistada (4, um deles a 4 km de distância).
No entanto, e pelas mesmas razões descritas para a albufeira de Gouvães, prevê-se para esta acção um
impacte negativo, de elevada significância e elevada magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
Presença da barragem e estruturas anexas: impacte decorrente da presença de estruturas estranhas à
paisagem, visíveis, no entanto, apenas de uma povoação; impacte negativo, de média significância e
baixa magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
Presença de caminhos de acesso: estes elementos não são estranhos a esta Paisagem, não alterando o
seu carácter, resultando apenas em impactes cénicos pela multiplicação do número destas estruturas;
impactes negativos certos, directos, imediatos, permanentes e irreversíveis, locais, de moderada
magnitude e significativos.
iii. Aproveitamento Hidroeléctrico de Alto Tâmega

Enchimento e presença da albufeira: o EIA atribui pouca importância ao impacte induzido por esta acção,
apesar de esta ser avistada a partir de 16 ou 17 povoações (consoante o NPA considerado). Pelas
mesmas razões descritas para a albufeira de Gouvães, prevê-se para esta acção um impacte negativo, de
elevada significância e elevada magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
Presença da barragem e estruturas anexas: impacte decorrente da presença de estruturas estranhas à
paisagem e de dimensões consideráveis, visíveis, no entanto, apenas de uma povoação; impacte
negativo, de média significância e média magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
Presença de caminhos de acesso: estes elementos não são estranhos a esta Paisagem, não alterando o
seu carácter, resultando apenas em impactes cénicos pela multiplicação do número destas estruturas;
impactes negativos certos, directos, imediatos, permanentes e irreversível, locais, de moderada
magnitude e significativos.
iv. Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões

Enchimento e presença da albufeira: esta albufeira será avistada de 33 ou 34 aglomerados populacionais.
Por esta razão, e ainda pelas razões descritas para a albufeira de Gouvães, prevê-se para esta acção um
impacte negativo, de elevada significância e elevada magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
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Presença da barragem e estruturas anexas: impacte decorrente da presença de estruturas estranhas à
paisagem e de dimensões consideráveis, visíveis, no entanto, apenas de uma povoação; impacte
negativo, de média significância e média magnitude, directo, permanente, certo e irreversível.
Presença de caminhos de acesso: estes elementos não são estranhos a esta Paisagem, não alterando o
seu carácter, resultando apenas em impactes cénicos pela multiplicação do número destas estruturas;
impactes negativos certos, directos, imediatos, permanentes e irreversível, locais, de moderada
magnitude e significativos.
v.

Outros impactes, não identificados no EIA

Presença de uma faixa sem vegetação na zona inter-níveis das albufeiras: a variação dos níveis de água
das albufeiras – diária ou sazonal – implica o surgimento de uma faixa de terreno nu onde a vegetação
não consegue instalar-se, no limite de toda a albufeira, tanto mais extenso quanto menor for o declive,
atingindo dimensões consideráveis; impacte negativo, significativo, de magnitude moderada, directo,
permanente, certo e local.
Submersão de trechos do vale com interesse paisagístico acrescido, nomeadamente pela presença de
estruturas de interesse patrimonial que contribuem para a valoração da paisagem, não identificados no
EIA no factor ambiental Paisagem, algumas das quais observadas no decurso da visita ao local efectuada
pela CA; e de locais de utilização lúdica e recreativa, identificados no factor ambiental sócio-economia;
impacte negativo, significativo e de magnitude elevada, directo, permanente, certo e local.

Impactes Cumulativos
O EIA identifica a ocorrência de um impacte cumulativo significativo pelo aumento do grau de artificialização
da Paisagem decorrente da implementação do projecto em análise juntamente com outros projectos de autoestradas, linhas de transporte de energia e parques eólicos construídos ou previstos para a Paisagem das
Terras de Basto.
Importa acrescentar o impacte cumulativo, não referido no EIA, que terá a construção destas barragens
conjuntamente com a Barragem de Fridão, também no Rio Tâmega e que se traduzirá, globalmente, numa
vulgarização da Paisagem do Tâmega, pela substituição de todos os elementos de paisagem das cotas baixas
e associados à presença do rio, característicos desta região e de elevado valor paisagístico, por planos de
água banais e cosmopolitas. Este será um impacte cumulativo muito significativo.

Avaliação Global de Alternativas
As alternativas em estudo consistem: na consideração de dois NPA distintos para as albufeiras de Gouvães (às
cotas 885 e 890) e de Alto Tâmega (cotas 315 e 322); na hipótese da não construção da derivação de
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Alvadia-Viduedo-Gouvães; e na hipótese da não construção da Barragem de Padroselos (que implica a
alteração da cota de NPA em Daivões de 231 para 228). Assim, da análise comparativa destas soluções
resulta o seguinte:
Albufeira de Gouvães: A diferença de cota de 5 m entre as alternativas em estudo resulta num aumento
da área alagada de 174 ha para 236 ha e num aumento da respectiva bacia visual de
206 ha para 389 ha. Ou seja, o NPA de 890 implica maior área de desmatação (mais 62 ha), maior
afectação de vegetação da galeria ripícola e submersão de mais zonas com interesse paisagístico;
a albufeira terá ainda uma bacia visual mais extensa (mais 183 ha), pelo que a transformação paisagística
do vale do Louredo será visível numa área com maior expressão territorial. Assim, a cota mais baixa
apresenta menor impacte a nível paisagístico, podendo concluir-se que a cota 885 é claramente menos
desfavorável para o factor ambiental Paisagem.
Albufeira de Alto Tâmega: A diferença de cota de 7 m entre as alternativas em estudo resulta num
aumento da área alagada de 468 ha para 636 ha e num aumento da bacia visual da albufeira de
224 ha para 485 ha. O acréscimo qualitativo de impactes será idêntico ao descrito anteriormente, com um
aumento de 168ha de área desmatada e um acréscimo de 261ha na bacia visual. Como tal, a cota 315 é
claramente a menos desfavorável para o factor ambiental Paisagem.
Barragem de Padroselos: a sua construção irá alagar 491 ha, com uma bacia visual avaliada no EIA em
49 ha. A sua não construção permitirá a preservação da paisagem de toda a área a alagar e evitará um
impacte cénico ainda mais extenso. Acresce ainda que a sua não construção permite baixar a cota de NPA
de Daivões em 3 m, o que diminuirá a área alagada de 376 ha para 339 ha e a bacia visual da albufeira
de 2819 ha para 2396 ha. Deste modo, a não construção da Barragem de Padroselos é claramente a
alternativa menos desfavorável ao factor ambiental Paisagem.
Derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães: a construção desta derivação terá um impacte na Paisagem
muito inferior aos anteriormente descritos, com uma magnitude baixa. No entanto, por baixos que sejam
a significância e a magnitude deste impacte, são evitados pela não construção destas estruturas. Assim, a
alternativa de não construção da derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães é menos desfavorável ao factor
ambiental Paisagem.

Em síntese, a alternativa que se afigura menos impactante para o factor ambiental Paisagem é a constituída
pela combinação NPA 885 em Gouvães, NPA 315 em Alto Tâmega, não construção da Barragem de
Padroselos e não construção da derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães, correspondendo à Alternativa 12.
Como segunda hipótese menos impactante para o factor ambiental Paisagem surge a combinação
NPA 885 em Gouvães, NPA 315 em Alto Tâmega, não construção da Barragem de Padroselos e construção da
derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães, correspondendo à Alternativa 16.
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Medidas de Minimização, Valorização e Compensação dos Impactes Identificados
As medidas de minimização apresentadas no EIA para o factor ambiental são genéricas e, por vezes,
incompletas, pelo que o elenco que se apresenta em seguida resulta de uma reformulação das mesmas, de
modo a superar as lacunas do EIA.
Medidas para o Projecto de Execução
1. Todas as áreas e edifícios de apoio à gestão e exploração do empreendimento deverão atender ao
enquadramento paisagístico das respectivas áreas de implantação, bem como assumir volumetrias, cores
e materiais adequados às características locais, constituindo elemento de arquitectura de impacte visual
tendencialmente positivo.
2. Sempre que possível e tecnicamente viável, deverá o projecto ser ajustado ao terreno 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 no estudo.
3. Deverá ser feita a 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.
4. Para todas as obras de arte previstas para os acessos e restabelecimentos a executar, nomeadamente no
que respeita às pontes previstas, deverão ser estudadas soluções de engenharia de maior vão e menor
número de pilares possível, que garantam a menor afectação da paisagem. Também deverão ser
efectuados estudos de cor e de materiais, de forma a garantir uma maior integração na paisagem.
5. O projecto de iluminação a elaborar deve acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de
iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Deve ser criteriosa a concepção e a
instalação, desde a escolha dos tipos de luminárias e de lâmpadas utilizadas na iluminação exterior, à
correcta e eficiente orientação do fluxo de luz, de forma a assegurar a redução da iluminação intrusiva.
Particular atenção deve ser dada às barragens, posto de observação e corte (POC), aos novos
restabelecimentos e pontes.
6. Deverá ser elaborado um Projecto de Recuperação Paisagística de todas as áreas afectadas
temporariamente pela obra, nomeadamente acessos temporários, áreas de estaleiro e de parque de
máquinas, etc, com reposição do relevo e da vegetação anteriormente existente.
7. Deverá ser elaborado um 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
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taludes de aterro e escavação dos acessos e das plataformas para implantação dos edifícios e do troço a
céu aberto do circuito de derivação.
8. Deverá ser estudada, em conjunto com as entidades locais, a possibilidade de desenvolvimento e
implementação de áreas de lazer, 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.
9. Todos os Projectos de Integração e de Recuperação Paisagística, assim como os Projectos de Arquitectura
Paisagista a realizar deverão necessariamente incluir os seguintes aspectos:

a. Deve executar-se a decapagem e armazenamento da camada superior do solo de todas as áreas
afectadas na fase de construção pela execução do projecto, até uma profundidade que garanta a
preservação do horizonte A. Estas terras deverão ser armazenadas em local apropriado, sendo usadas
posteriormente durante a implementação do PIRP, para uma melhor recuperação do coberto vegetal;

b. A recuperação das áreas temporariamente afectadas deverá incluir operações de descompactação do
solo, a modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as
terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afectados;

c. Deve contemplar a criação de cortinas de vegetação estratificadas - arbóreas e arbustivas – na
envolvente das infra-estruturas a criar à superfície e ainda nas proximidades de áreas de elevada
sensibilidade identificadas, de áreas urbanas e de elementos de património, se se verificar este tipo
de afectações quanto aos novos acessos e restabelecimentos;

d. Nos taludes com declive igual ou superior a 1/1.5 (H/V), ou sempre que a estabilização do terreno o
exija, deverão ser utilizadas mantas orgânicas para garantir a estabilização imediata dos taludes,
evitar ou diminuir a ocorrência de eventuais ravinamento e facilitar o estabelecimento da vegetação;

e. Os cadernos de encargos deverão incluir medidas cautelares, abrangentes e detalhadas, que
observem a salvaguarda e protecção da vegetação existente - medidas de protecção à zona radicular,
fogo, químicos, soterramento, excesso de água, danos físicos e mecânicos;

f.

Deverão ser usadas unicamente espécies de árvores, arbustos e herbáceas autóctones na área de
intervenção, produzidos a partir de propágulos recolhidos no local;

g. Sob pretexto algum deverão ser usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado
comportamento invasor em território nacional;
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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;

i.

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

j.

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

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

l.

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

m. Deverá recorrer-se a plantações, em módulo ou não, de espécies arbustivas e arbóreas da flora local;
n. Deverão incluir um Plano de Manutenção com a calendarização para o conjunto de operações que o
mesmo deve observar.
Medidas para a Fase de Construção
1. Devem ser implementados na sua totalidade todos os projectos acima referidos.
2. As áreas perturbadas temporariamente pela presença e movimentação de maquinaria deverão ser
minimizadas e delimitadas fisicamente, para que não sejam ultrapassadas acidentalmente.
3. 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.
4. Devem ser realizadas molhagens periódicas das áreas sujeitas a movimentações de terras durante o
período seco, de modo a diminuir as poeiras em suspensão.
5. 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:
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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.
Medidas para a Fase de Exploração
1. Deverá ser garantida a manutenção das áreas sujeitas a integração e recuperação paisagística.
2. 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.

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA
Dado que o projecto se integra no anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro, a consulta pública, nos termos do n.º 2 do
seu artigo 14º, decorreu durante 45 dias úteis, de 10 de Fevereiro a 14 de Abril de 2010.
Durante este período foram recebidos 37 pareceres com a seguinte proveniência:
Administração Local
-

Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar

-

Junta de Freguesia de Santa Marta da Montanha (Vila Pouca de Aguiar)

-

Junta de Freguesia de Gouvães da Serra (Vila Pouca de Aguiar), acompanhado por um abaixoassinado subscrito por 43 cidadãos

-

Junta de Freguesia de Lixa do Alvão (Vila Pouca de Aguiar), acompanhado por um abaixo-assinado
subscrito por 231 cidadãos

-

Junta de Freguesia de Telões (Vila Pouca de Aguiar)

-

Junta de Freguesia de Bragado (Vila Pouca de Aguiar)

-

Junta de Freguesia de Anelhe (Chaves)

-

Junta de Freguesia de Arcossó (Chaves)

-

Junta de Freguesia de Vidago (Chaves)

-

Junta de Freguesia de Vilarinho das Paranheiras (Chaves)

-

Junta de Freguesia de Alvadia (Ribeira de Pena)

-

Junta de Freguesia de Cerva (Ribeira de Pena)

-

Junta de Freguesia de Mondim de Basto (Mondim de Basto)
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-

Junta de Freguesia de Campanhó (Mondim de Basto)

Entidades Públicas e Privadas
-

Turismo de Portugal, I.P.

-

Centro de Geologia da Universidade do Porto

Partidos Políticos
-

Partido Ecologista “Os Verdes”

Associações
-

Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza

-

Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza – Núcleo Regional de Vila Real

-

GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente

-

Associação de Produtores e Engarrafadores de Trás-os-Montes

Movimentos de Cidadãos
-

Movimento Cidadania para o Desenvolvimento no Tâmega (MCDT) (Parecer acompanhado por 4
anexos: 1. Petição “Salvar o Tâmega e os seus Afluentes”; 2. Parecer Conjunto das Freguesias de
Anelhe, Arcossó, Vilarinho das Paranheiras, Vilela do Tâmega, relativo à Concretização do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega; 3. Posição da Comissão Vitivinícola Regional de Trásos-Montes acerca da Construção da Barragem do Alto Tâmega e o Aumento da Cota; 4.Petição
“Salvar o Tâmega” subscrita por cerca de 596 cidadãos)

Particulares
-

8 residentes ou proprietários da zona afectada

-

Abaixo-assinado subscrito por 28 viticultores e oleicultores

-

António Luís Crespí

-

Artur Cardoso, residente em Bustelo e administrador do Pena Aventura Park

-

Maria Leocénia Pires Salgado

-

Daniel Fernandes Cardoso, acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por 52 cidadãos

Empresas Locais
-

Cooperativa Agrícola de Chaves – C.R.L.

-

Quinta de Arcossó – Sociedade Vitivinícola, Lda

Das participações recebidas que manifestam uma posição acerca do projecto, destacam-se:
•

Desfavorável à construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e
Daivões, posição que é partilhada pelas associações Quercus; Quercus-Vila Real; Geota, pelo
Movimento Cidadania para o Desenvolvimento do Tâmega (MCDT), pelo Partido Ecologista “Os
Verdes”; pelas Juntas de Freguesia de Mondim de Basto e de Campanhó, pela Associação de
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Produtores e Engarrafadores de Trás-os-Montes, por 28 viticultores e oleicultores; pela Cooperativa
Agrícola de Chaves – C.R.L. e pela Quinta de Arcossó – Sociedade Vitivinícola;
•

Desfavorável à construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães – posição manifestada pelas
Juntas de Freguesia de Gouvães da Serra e de Lixa de Alvão;

•

Desfavorável à construção do AH do Alto Tâmega com o NPA à cota 322, solicitando a cota 300/312 –
posição expressa pelas Juntas de Freguesia de Anelhe, Arcossó, Vidago, Vilarinho das Paranheiras,
pelo Movimento Cidadania para o Desenvolvimento do Tâmega (MCDT), pelos 28 viticultores e
oleicultores, pela Cooperativa Agrícola de Chaves – C.R.L., pela Quinta de Arcossó – Sociedade
Vitivinícola e por um particular de Arcossó;

•

Desfavorável à construção de Padroselos e da derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, posição
manifestada pelo Turismo de Portugal, IP.

O Turismo de Portugal, IP considera, ainda, que a opção pelo NPA mais baixo para as albufeiras dos vários
aproveitamentos hidroeléctricos terá impactes menos significativos nos recursos turísticos da região.
Salienta-se que alguns pareceres não expressam uma posição clara contra ou a favor da construção do
Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões apesar de manifestarem
preocupações acerca da sua construção e indicarem impactes negativos associados e, ainda, apresentarem
críticas ao EIA, com é o caso da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, a Junta de Freguesia de Santa
Marta da Montanha, a Junta de Freguesia de Alvadia a Junta de Freguesia de Telões, a Junta de Freguesia de
Bragado e a Junta de Freguesia de Cerva.
Os 8 particulares residentes ou proprietários na freguesia de Santa Marta da Montanha têm uma
posição semelhante, sendo que as grandes preocupações se prendem pela afectação de terrenos com elevada
aptidão agrícola, com a implantação de uma escombreira (escombreira 24), de estaleiros e de acessos.
Um parecer acompanhado por um abaixo-assinado subscrito por 52 cidadãos residentes da aldeia de
Bustelo opõem-se à instalação de um estaleiro industrial e de duas escombreiras na aldeia.
Apresenta como alternativa de localização para instalação do estaleiro e das escombreiras a baixa de Vale
Covas, que não irá ter impacte visual e o monte que o circunda representa uma cortina natural que minimiza
o impacte sonoro.
O Centro de Geologia da Universidade do Porto envia um parecer sobre as implicações nos Recursos
Minerais (Depósitos de Lítio) com a construção dos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos,
Alto Tâmega e Daivões, tal como se pode ver em detalhe no parecer anexo ao Relatório de Consulta Pública.
António Luis Crespí, Herbário do Jardim Botânico da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, expõe a
apreciação técnica do EIA no que respeita à flora e vegetação, bem como às implicações ecológicas deste
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nível trófico no ecossistema onde se pretende construir a barragem, como se pode consultar em detalhe no
referido Relatório de Consulta Pública.
A maioria dos pareceres recebidos expõe críticas ao EIA, nomeadamente:
-

Caracterização da situação actual desadequada ou insuficiente em algumas componentes e domínios,
nomeadamente ao nível do Clima, dos Ecossistemas Terrestres e da Socioeconomia;

-

Na avaliação dos impactes em muitos casos não é descrita a metodologia de caracterização, ou seja
os critérios e a forma de classificação dos impactes em termos de natureza, tipo, magnitude, área de
influência, probabilidade de ocorrência, duração, durabilidade, desfasamento no tempo, significância
pré-mitigação, possibilidade de mitigação e impacte residual;

-

Com a excepção da produção energética e o armazenamento de água, que são quantificados e
avaliados, nenhum dos restantes impactes ditos positivos são avaliados com rigor e objectividade;

-

A avaliação de impactes cumulativos é insuficiente pois não tem em conta os efeitos da construção e
exploração simultânea das quatro barragens nem os impactes associados à construção da linha de
muito alta tensão, necessária ao transporte da energia produzida pelos empreendimentos
hidroeléctricos em avaliação;

-

As medidas de mitigação são, regra geral, genéricas e vagas, sendo, em muitos casos, remetida a sua
definição em concreto para a fase de Projecto de Execução da obra ou ainda no âmbito de
posteriores negociações com os municípios;

-

Não contabilização dos custos-sombra ou indirectos;

-

Ausência da "alternativa zero".

Quanto aos principais impactes do projecto, identificados nos pareceres recolhidos, salientam-se os seguintes:
-

Afectação de terrenos com aptidão agrícola, alguns deles providos de sistema de regadio, que
poderão ficar inviabilizados com a instalação de escombreiras e outras infra-estruturas, como seja a
construção de novos acessos (AH Gouvães);

-

Impactes no uso do solo, devido aos métodos construtivos que irão ser utilizados (AH Gouvães);

-

Impactes na biodiversidade, ao nível das comunidades florística, vegetal, invertebrada, réptil, anfíbia,
mamífera e avifaunística;

-

Impactes paisagísticos;

-

Possível inviabilização de um conjunto de estruturas subterrâneas e superficiais de abastecimento de
água, na freguesia de Santa Marta da Montanha (AH Gouvães);

-

Interferência do Túnel da Barragem de Gouvães com os circuitos hidráulicos das bacias de
alimentação das captações;

-

Submersão da ponte de arame entre a povoação de Monteiros (freguesia de Bragado, concelho de
Vila Pouca de Aguiar) e a povoação de Veral (Concelho de Boticas);
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-

Submersão de pontão em betão (na foz do rio Avelames) que estabelece a ligação entre a povoação
de Monteiros (freguesia de Bragado) e a povoação de Parada de Monteiros (freguesia de Parada de
Monteiros);

-

Submersão de uma percentagem significativa de área com valor do ponto de vista cinegético;

-

Inundação de praticamente toda a Reserva Agrícola da freguesia de Arcossó e uma parte substancial
da das freguesias de Anelhe, Vilarinho das Paranheiras e Vilela do Tâmega;

-

Afectação de vinhas;

-

Afectação da Reserva Ecológica nas freguesias de Anelhe e de Arcossó;

-

Ocorrência de eutrofização;

-

Inundação de toda a área de regadio da freguesia de Arcossó e parcialmente de Vilarinho das
Paranheiras e de Anelhe;

-

Afectação da zona de protecção alargada das águas Campilho;

-

Divisão da freguesia de Arcossó;

-

Submersão da passagem pedonal que faz ligação entre a freguesia de Anelhe e Vilarinho das
Paranheiras;

-

Submersão da ponte da estrada municipal que faz a ligação entre Arcossó e Capeludos de Aguiar,
bem como a ponte medieval que está ao lado e que a população designa de Romana;

-

Submersão da ilha existente no rio Tâmega que faz parte da propriedade da Quinta do Calvário, na
freguesia de Vilarinho das Paranheiras;

-

Submersão de habitações;

-

Submersão de vários moinhos Foz do Oura, Póia, Ranha, Gralhos, Poldrado e azenha no rio Tâmega)
e de lagares de azeite (Salpica e Cotovio, na Ribeira de Oura), bem como elementos arqueológicos
existentes em couces;

-

Submersão da ETAR da Zona da Ribeira da Oura, construída há menos de três anos;

-

Afectação da plataforma da A24;

-

Submersão da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos de Souto Velho;

-

Submersão de todo o regadio da veiga de Arcossó bem como os campos irrigados;

-

Afectação da população;

-

Alteração climática.

Alguns dos pareceres apresentam propostas de medidas de minimização/compensação:
Origem dos Pareceres
CM de Vila Pouca de
Aguiar;
JF de Alvadia; JF de Cerva
JF de Gouvães da Serra;
JF de Lixa de Alvão
JF de Gouvães da Serra;
JF de Lixa de Alvão

Medidas de Minimização/Compensação
Atribuição, o equivalente a 2,5% do valor líquido anual médio de produção do AH para um Fundo de
Desenvolvimento Regional gerido pelas autarquias
Acessibilidades/Acessos
Consulta aos poderes locais para definição de novos acessos
Restabelecimentos
Restabelecimento do caminho rural designado de “Trilho do Castelo” ou o estabelecimento de
medidas compensatórias;
Restabelecimento de novos acessos e atribuição de compensações pelos investimentos já
efectuados;
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JF de Gouvães da Serra;
JF de Lixa de Alvão;
Particular

JF de Telões

JF de Gouvães da Serra;
JF de Lixa do Alvão;
Particulares

JF de Santa Marta da
Montanha

Particulares

JF de Telões

JF de Telões

JF de Gouvães da Serra;
JF de Lixa do Alvão;
Particulares

JF de Lixa do Alvão
Associação de Produtores
e Engarrafadores de Trásos-Montes; Cooperativa
Agrícola de Chaves –
C.R.L.; Quinta de Arcossó
– Sociedade Vitivinícola,
Lda.;
28 viticultores e
oleicultores
JF de Gouvães da Serra;
JF de Lixa do Alvão;
JF de Telões; JF de
Bragado

Socioeconomia
Acompanhamento e apoio às populações mais afectadas, disponibilizando recursos humanos e
materiais necessários para que a adaptação seja facilitada;
Definição de acções a tomar para o realojamento da família residente na habitação unifamiliar que
se localiza em área inundável;
Garantia de utilização de moinho;
Pedreiras
Utilização de extracção de inertes existentes nos baldios de Telões, Pontido e Castelo, em vez da
abertura de novas pedreiras;
Garantia de não afectação da área de exploração de granito existente nos baldios de Telões, Pontido
e Castelo (para a qual foi proposto em sede de revisão de PDM a criação de uma Área de Exploração
Consolidada;
Qualidade de Água
Garantia que a actual qualidade da água seja mantida e que durante a fase de construção sejam
tomadas medidas de protecção das captações;
Garantias específicas de que a albufeira de Gouvães não contaminará a água da albufeira do
Cadouço;
Construção de um canal de desvio/bypass, a fim de se evitar a poluição do rio Louredo;
Águas Subterrâneas
Alteração do traçado do Túnel da Barragem de Gouvães, movendo-o para a zona de cumeada NE da
bacia hidrográfica do ribeiro de Além, zona praticamente desprovida de actividade agrícola e sector
de dispersão do escoamento subterrâneo;
Impermeabilização do Túnel acima referido, de modo a limitar a drenagem das bacias de
alimentação das captações;
Acompanhamento da construção do túnel, pela JF de Santa Marta da Montanha;
Compensação à JF, na eventual afectação das captações pela execução do túnel ou por efeitos
colaterais posteriores originários;
Caudal Ecológico
Garantia de que o caudal ecológico no rio Torno é suficiente para a prática de pesca;
Criação de um canal de desvio do rio Torno para o rio Louredo, e assegurar, além, do caudal
ecológico, o caudal de água necessário para a manutenção das levadas que servem para o
funcionamento dos moinhos e pisão de Bustelo;
Garantia do caudal ecológico de Gouvães;
Abastecimento Público
Garantia das infra-estruturas necessárias e respectivos custos de execução bem como custos adicionais
que possam surgir pós-construção para assegurar o abastecimento existente, caso a rede de
abastecimento seja afectada;
Usos da Albufeira do Cabouço
Garantia dos usos previstos para a albufeira do Cabouço, uma vez que se prevê a criação de um sistema
de regadio bem como o reforço de abastecimento de água para a freguesia de Telões provenientes
daquela albufeira;
Solos/Terrenos
Criação de uma bolsa de toca e compensação de solos para os proprietários e comunidades
afectadas;
Atribuição de valores compensatórios por m2 a reverter a favor das entidades responsáveis pela
gestão de áreas baldias;
Salvaguardar o sistema de regadio de terrenos agrícolas;
Aplicação de medidas de minimização e/ou compensação relativamente às culturas susceptíveis de
sofrer impactes significativos;
Património
Compensação pela submersão do conjunto Megalítico “Chã das Arcas”, classificado como
monumento nacional;
Preservação das obras de arte junto ao rio Louredo e rio Poio;

Clima
Realização de um estudo que permita conhecer as alterações do clima regional;

Qualidade do Ar
Avaliação das emissões (metano), valorização das reduções de emissão de CO2 e definição de
compensações a reverter para as populações abrangidas;
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Além de todos os aspectos referidos, que poderão ser consultados com mais pormenor no Relatório de
Consulta Pública e nos próprios pareceres em anexo ao mesmo, salienta-se a posição de algumas entidades,
não só em relação ao projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e
Daivões, mas também em relação ao próprio PNBEPH, como é o caso do partido ecologista “Os Verdes”, a
Quercus, o Geota e o Movimento Cidadania para o Desenvolvimento do Tâmega (MCDT) que participaram,
tendo criticado os objectivos do programa e pela impossibilidade de cumprimento dos objectivos da DirectivaQuadro da Água.
Refere-se ainda que os pareceres recebidos e respectivas posições manifestadas foram analisados e
integrados no presente parecer, sempre que se entendeu ser pertinente no âmbito da respectiva análise
efectuada pela CA.

8. SÍNTESE DOS PARECERES EXTERNOS
No presente capítulo apresenta-se uma síntese do constante nos pareceres emitidos pelas entidades externas
à CA, no âmbito da consulta efectuada ao abrigo do n.º 9, do artigo 13.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).
Os pareceres recebidos, que se encontram em anexo, foram analisados e integrados no presente parecer,
sempre que se entendeu ser pertinente no âmbito da respectiva análise efectuada pela CA.
A Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro (AdTMAD) constatando a integração no EIA da futura barragem
do Cabouço e do projecto de abastecimento de Vila Pouca de Aguiar (Cabouço), expressa no entanto as suas
preocupações sobre a matéria em questão. A barragem do Cabouço constituirá a origem do subsistema em
questão que permitirá o abastecimento aos concelhos de Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, nos termos
definidos no contrato de concessão.
A AdTMAD informa que a albufeira da barragem de Gouvães, para um NPA de 885 ou 890 m, deixará
submersa a Estação de Tratamento de Água (ETA) e órgãos complementares, alguns troços do sistema
adutor e parte da captação, infra-estruturas integrantes do subsistema de abastecimento de Vila Pouca de
Aguiar (Cabouço). Por outro lado, o NPA da barragem de Gouvães apresenta uma cota significativamente
superior ao pé de barragem do Cabouço, criando constrangimentos à sua construção, que em caso algum
poderão ser ignorados.
A AdTMAD refere ter já anteriormente dado conhecimento da existência dos projectos em causa,
designadamente ao INAG, enquanto entidade licenciadora da barragem de Gouvães.
É ainda evidenciado pela AdTMAD que constando no EIA a intenção de serem preconizadas medidas de
protecção da barragem do Cabouço, não é no entanto especificado se serão tomadas medidas visando
garantir que a captação, ETA e órgãos associados, assim como adutores, não sofram condicionamentos
decorrentes da construção da barragem de Gouvães.
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Recordando ter tomado todas as providências para instrução e aprovação dos projectos, a AdTMAD refere
não ser aceitável que a barragem de Gouvães inviabilize a origem do abastecimento aos concelhos de Ribeira
de Pena e Vila Pouca de Aguiar.
As Câmaras Municipais de Boticas (CMB), Cabeceiras de Basto (CMCB), Chaves (CMC) e Ribeira
de Pena (CMRP) solicitaram assessoria técnica à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e
remeteram, cada uma, um parecer elaborado por esta universidade, com um conteúdo genericamente
semelhante, sendo de evidenciar as especificidades relativas às afectações de cada concelho.
Este parecer estrutura-se em: 1) Caracterização da Situação Actual, 2) Identificação e Avaliação de Impactes,
3) Impactes Cumulativos e 4) Medidas de Mitigação. Para os pontos 1), 2) e 4) aborda os seguintes factores
ambientais: Clima e Qualidade do Ar, Solos e Ocupação dos Solos, Águas Subterrâneas e Águas Superficiais,
Ecossistemas Terrestres e Socioeconomia.
No que respeita aos aspectos comuns, são evidenciadas as fragilidades do EIA, do ponto de vista
metodológico e da qualidade da informação apresentada, sendo acrescentados aspectos considerados
relevantes para a avaliação.
Salienta-se que, na caracterização da situação actual, relativamente aos Solos e Ocupação dos Solos, é
referido que o âmbito e metodologia do EIA promovem a avaliação ao nível dos proprietários dos terrenos,
não considerando as afectações nas estruturas comunitárias, não ultrapassável com as expropriações
propostas. No que respeita aos Ecossistemas Terrestres, o parecer da UTAD considera que a situação de
referência foi “debilmente caracterizada”, o que condicionou a avaliação de diversos grupos e/ou espécies,
nomeadamente uma análise florística-estrutural pormenorizada. No que respeita à Socioeconomia, é
considerado que a caracterização efectuada apresenta fragilidades, informação genérica e superficial,
desactualizada e pouco relevante para o objectivo em vista, sendo apresentada de forma pormenorizada no
parecer as principais questões em falta.
Quanto à avaliação de impactes, relativamente ao Clima e Qualidade do Ar, o parecer considera que a
avaliação deveria ter sido mais aprofundada e apresenta um conjunto de aspectos considerados incorrectos e
omissos no EIA. No que respeita aos Solos e Ocupação dos Solos, considera que o EIA deveria ser mais
aprofundado quanto ao estudo das áreas de empréstimo de inertes, nomeadamente na definição de
parâmetros ambientais a avaliar na selecção da sua localização; deveria ter sido dada maior atenção à
avaliação das incidências ambientais da construção das LMAT; necessidade de requalificação ambiental das
zonas de empréstimo de inertes; deveria ser avaliada a viabilidade da rentabilização de pedreiras em
actividade e desactivadas nos concelhos, como áreas de empréstimo de inertes e escombreiras,
respectivamente, em parceria com as CM.
Quanto aos Ecossistemas Terrestres, é apresentada a análise dos impactes e da avaliação efectuada no EIA,
salientando as carências identificadas e referindo os critérios considerados discutíveis que serviram de base à
avaliação efectuada no EIA.
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Relativamente à Socioeconomia, o parecer considera que a avaliação de impactes para esta componente é
inadequada e não fundamentada. Apresenta um conjunto de fragilidades e incongruências da avaliação do
EIA e considera que os impactes positivos identificados para a fase de construção são muito optimistas. São
evidenciados alguns impactes negativos, nomeadamente as velocidades das correntes resultantes das
operações de turbinamento e as variações dos níveis da albufeira, que considera não suficientemente
valorizados no EIA, pois comprometem qualquer utilização adequada do plano de água e das margens para
fins lúdicos e desportivos. É criticada a valorização positiva da constituição de reservas hídricas, uma vez que
não são previstos usos complementares, como o abastecimento público ou a rega. O impacte positivo da
constituição de novas paisagens e da criação de planos de água é também criticado, tratando-se de uma
expectativa, não quantificada nem fundamentada. Quanto às compensações financeiras, a análise
apresentada no EIA e Aditamento é considerada demasiado ligeira e carece de fundamentação.
No que respeita aos impactes cumulativos do projecto, o parecer considera que o EIA não refere o efeito
cumulativo da construção e exploração simultânea dos quatro AH. Considera que o EIA deveria contemplar
uma análise preliminar dos impactes das LMAT, tendo em conta que as interligações das quatro AH à rede
eléctrica implicam um percurso de cerca de 93 km, com servidões administrativas de cerca de 418 ha, de
acordo com a estimativa efectuada pela UTAD.
Relativamente ao ponto 4), Medidas de Mitigação, os pareceres apresentam críticas às medidas definidas no
EIA e salientam a ausência de alguns aspectos relevantes. Apontam, de forma geral, que a ausência de uma
correcta análise dos impactes condiciona as medidas propostas.
No que respeita aos Solos e Ocupação dos Solos, é salientada a ausência de medidas de reposição de solos
de RAN e REN; considera redutor que as medidas relacionadas com os solos se reduzam às expropriações;
deveriam ser avaliadas as incidências ambientais da possibilidade das zonas de empréstimo de inertes e as
pedreiras abandonadas da região servirem com áreas de depósito de escombros.
O parecer refere que, relativamente às Águas Subterrâneas e Superficiais, se verifica a ausência de medidas
de mitigação para afectações específicas, nomeadamente em captações e pontos de água, salientando a
ausência de medidas de compensação para a barragem de Bragadas. Considera também que algumas
medidas avançadas no EIA poderão ser desajustadas.
Quanto aos Ecossistemas Terrestres, considera que a avaliação não é clara quanto à necessidade de aplicação
de medidas de minimização e/ou compensação concretas; refere a ausência de medidas relativas a algumas
espécies e/ou grupos; aponta falhas a algumas das medidas definidas. São também discriminadas
recomendações, desde a criação de uma agência de desenvolvimento regional; implementação de um
projecto de requalificação dos principais afluentes do rio Tâmega; compensação através de contribuições para
o fundo de Conservação da Natureza e Biodiversidade; realização de um documentário; diversos programas
de recuperação, protecção e valorização de valores naturais.
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No que respeita à Sócio-economia, as medidas são consideradas genéricas e vagas, considerando-se
incompreensível o recurso sistemático à figura da expropriação em detrimento da de relocalização. São
salientadas algumas medidas concretas do EIA e apresentadas críticas e sugestões à sua concretização.
Em conclusão, os pareceres apresentados consideram que deverá ser equacionada uma contribuição anual
para um Fundo de Desenvolvimento Regional, gerido pelas autarquias directamente afectadas, calculada na
base de 2,5% do valor líquido anual médio de produção, de forma a assegurar a afectiva viabilidade quer da
elaboração dos estudos referidos, quer das eventuais medidas, acções e projectos a definir.
No que respeita aos aspectos particulares referidos por cada câmara municipal, destacam-se os que de
seguida se referem.
A Câmara Municipal de Chaves (CMC) considera necessária a revisão do EIA, de modo a contemplar a
análise da alternativa da cota 312 de NPA e a análise aprofundada das lacunas que identifica, possibilitando a
adequada definição das necessárias medidas de mitigação e compensação. A CMC identifica como lacunas do
EIA as seguintes, remetendo o seu detalhe e fundamentação para o parecer da UTAD:
i.

Não considerou como alternativa a cota de NPA 312 m para a albufeira do Alto Tâmega, a qual
corresponde à que foi prevista no PNBEPH e que é sustentada nos seguintes argumentos: a partir
dessa cota seriam inundadas significativas áreas com ocupação humana, que poderiam condicionar
significativamente a execução do aproveitamento; não seria expectável a adopção de uma solução
significativamente diferente do NPA 312 m; para um NPA de 312 m o aproveitamento em causa
apresenta boas condições de rentabilidade;

ii.

Os estudos de caracterização não foram devidamente aprofundados, revelando fragilidades evidentes
na caracterização da situação de referência de alguns dos descritores, apontando a CMC os aspectos
que considera deficientes e referindo que os mesmos não permitem avaliar a consistência da
avaliação efectuada, condicionando em algumas situações a avaliação de impacte ambiental.
A CMC refere ter recomendado a realização destes estudos no âmbito de um Memorando que
elaborou e enviou em 22/9/2010 para as várias entidades com responsabilidades no processo de AIA,
destacando a Agência Portuguesa do Ambiente e a Iberdrola;

iii. Ao nível da avaliação de impactes, é evidente a pouca profundidade e fundamentação de alguns dos

impactes analisados, o que decorre de não serem considerados estudos relacionados com outros
empreendimentos similares e, ainda, pelas lacunas da situação de referência, implicando uma análise
deficiente de alguns dos descritores. Alguns dos possíveis impactes foram totalmente desprezados e,
noutros casos, foi descorado o seu aprofundamento, tendo sido realizada uma análise inadequada e
não fundamentada;
iv. Não considera o efeito cumulativo da construção e exploração simultânea das quatro barragens

previstas, atendendo à grande proximidade das mesmas;
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v.

A aplicação de medidas de minimização e/ou de compensação está apresentada de forma muito
genérica, não tendo as mesmas em consideração a especificidade do projecto e do local de
implementação do mesmo.
A CMC entende que a estratégia de a resolução de muitas das situações ser remetida para a fase de
projecto e execução da obra ou ainda no âmbito de posteriores negociações com os municípios,
constitui uma incerteza que fragiliza o processo de avaliação ambiental. A CMC evidencia a
sistemática recorrência à figura da expropriação/indemnização como mitigação de muitos dos
impactes socioeconómicos identificados;

vi. Não foram consideradas as especificidades climáticas existentes na Ribeira de Oura e as implicações

nas culturas da vinha e do azeite, decorrentes das alterações resultantes da presença da albufeira, ao
nível fitossanitário e em termos da alteração da genuinidade dos produtos locais;
vii. As preocupações da Comissão Vitivinícola Regional de Trás os Montes, no que se refere à

possibilidade de afectação da cultura da vinha, decorrente das alterações climáticas, não foram tidas
em consideração;
viii. Ausência de consulta a entidades e organizações locais, com destaque para as adegas cooperativas

da Ribeira de Oura e de Chaves e a Associação de Produtores Engarrafadores de Trás-os-Montes, que
poderiam fornecer contributos essenciais para caracterização da realidade local;
ix. Não é ponderado o conforto térmico das habitações e a qualidade de vida das populações residentes,

dada a expectável alteração dos índices de humidade e a ocorrência de nevoeiro;
x.

Não foi devidamente equacionada a problemática da destruição de solos agrícolas, em especial para
as freguesias de Anelhe, Arcossó e Vilarinho das Paranheiras, e a dependência das populações das
actividades agrícolas, o que assume um carácter muito significativo, não tendo sido previstas outras
medidas de minimização além da expropriação/indemnização.
A CMC refere como essencial ter sido considerado no EIA a criação de bolsas de solos de forma a
compensar os proprietários afectados, assim como a reposição dos solos com capacidade agrícola;

xi. Não foi devidamente fundamentada a localização de uma escombreira na freguesia de Arcossó;
xii. Não foram considerados os impactes cumulativos decorrentes da presença, nas freguesias de Anelhe,

Arcossó e Vilarinho das Paranheiras, em simultâneo do IP3/A24, da ETAR da Ribeira de Oura e da
albufeira agora prevista;
xiii. Não foram considerados os impactes decorrentes das variações do plano de água, em especial das

áreas a descoberto;
xiv. Nada é referido sobre as implicações que, para as populações locais, terá o Plano de Ordenamento

das albufeiras do Alto Tâmega;
xv. Não é clara a forma como será gerida a salvaguarda ou a reposição das captações de água

existentes, assim como será garantida a qualidade da água nessas captações, dada a possibilidade de
influência da água da albufeira, que se prevê que venha a ter graves problemas de eutrofização;
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xvi. No que se refere aos recursos hidrominerais, com especial relevo para as águas de Campilho que

constituem um importante recurso para o Concelho, não foram garantidas as medidas necessárias à
salvaguarda desse recurso;
xvii. Não é efectuada a análise pormenorizada das potencialidades do rio Tâmega existentes, tais como, a

presença da antiga praia fluvial de Vidago, dos antigos moinhos, das presas e açudes;
xviii. Não foi tida em consideração a potencialidade do ecossistema ripícola existente no rio Tâmega e as

suas reais potencialidades em termos de aproveitamento turístico;
xix. Não são analisadas as consequências na mobilidade das populações locais, decorrentes da destruição

dos caminhos rurais, em resultado da presença da albufeira, os quais são de grande importância
local, designadamente para as freguesias de Anelhe e Arcossó;
xx. Não

é efectuada a análise da componente do turismo, enquanto importante motor de

desenvolvimento local, e muito em especial na zona de influência de Vidago, onde se encontram em
desenvolvimento importantes investimentos turísticos e onde o rio Tâmega e ecossistemas associados
poderão representar um atractivo de desenvolvimento;
xxi. Não são devidamente identificados os "custos sombra" decorrentes da presença da albufeira, tais

como, os relacionados com a possibilidade de perda de genuinidade de alguns dos produtos, os
tratamentos acrescidos para as culturas da vinha e do olival, o desconforto das populações
decorrentes do aumento da humidade relativa e da ocorrência de nevoeiros, os custos para o
aquecimento das casas, perda de áreas cultivadas, produtos obtidos e respectivos subsídios, entre
outros.
A Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto (CMCB) refere a incidência directa neste município de duas
das barragens que integram o projecto e especifica os seguintes aspectos, para além dos aspectos gerais
referidos no parecer da UTAD:
i.

Ausência de avaliação de impactes decorrentes do empreendimento de Daivões na Pista de Pesca de
Cavez, assim como de medidas de minimização que permitam assegurar o pleno funcionamento da
pista nas actuais condições, dada a sua importância socioeconómica para a região e para o
desenvolvimento do turismo da região de Basto, sendo a mesma utilizada para provas oficiais de
Pesca Desportiva, algumas de nível internacional;

ii.

Existência de regadios tradicionais próximos da albufeira de Daivões, da praia fluvial da ribeira de
Moimenta-Cavez e da zona de Pesca Desportiva de Cavez, não considerados na caracterização da
situação de referência;

iii.

Impactes negativos da criação de pedreiras na proximidade do aglomerado de Moimenta;

iv. Submersão das praias fluviais de Gondiães e o impacte socioeconómico da afectação da praia fluvial

de Moimenta-Cavez;
v.

Necessidade de implementação de algumas medidas compensatórias para o município:
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a. Após a construção das barragens, deverão ser devidamente beneficiadas todas as estradas e
caminhos municipais utilizados na construção

b. Seja considerado um futuro acesso da EM518 (no Lugar de Rabiçais, freguesia de Cavez,
Cabeceiras de Basto) ao lugar de Daivões, utilizando a coroa da barragem como ponto de
passagem para o conselho de Ribeira de Pena;

c. A corporação de Bombeiros Voluntários de Cabeceiras de Basto seja devidamente equipada
com meios adequados a intervenções de protecção civil em meio aquático, bem como
respectiva formação;

d. A construção de uma infra-estrutura na albufeira que permita a acostagem de embarcações, de
recreio e turismo, para a prática de animação turístico fluvial;

e. No âmbito da promoção da eficiência energética, seja desenvolvida uma campanha de
sensibilização junto dos consumidores, substituindo todas as lâmpadas incandescentes
existentes por lâmpadas económicas, assim como substituindo os balastros ferro-magnéticos e
lâmpadas florescentes por balastros electrónicos e lâmpadas T5. Esta campanha seria
coordenada em conjunto com a autarquia;

f.

Implementação de três programas de eficiência energética junto da autarquia. Um para a
redução da factura energética da iluminação pública com a instalação, pelo proponente, de
reguladores de fluxo e relógios astronómicos, outro para a instalação de variadores de
velocidade e arrancadores suaves em todos os motores eléctricos existentes nas instalações e
um terceiro para a instalação de baterias de condensadores nas instalações que necessitem de
correcção do factor de potência;

g. Seja devidamente restabelecida a Zona de Lazer de Gondiães, em local a acordar com a junta
de freguesia local e o município.
Além de todos os aspectos gerais referidos no parecer da UTAD, no parecer enviado pela Câmara Municipal
de Boticas (CMB), foram também abordados os seguintes aspectos específicos deste município:
i.

Ausência da avaliação dos impactes da variação do nível da água decorrente da exploração da
albufeira de Padroselos;

ii.

Ausência de avaliação dos impactes nos acessos e na circulação entre a zona da pedreira a instalar na
freguesia de Curros e as frentes de obra da barragem do Alto Tâmega;

iii.

Eliminação do Parque de lazer de Gomeiros;

iv.

Ausência de medidas relativas à afectação de duas pontes de arame e de duas pontes de betão.

A Câmara Municipal de Ribeira de Pena (CMRP):
i.

Alerta para a ocupação de áreas de RAN pelas escombreiras, pedreiras e estaleiros da albufeira de
Daivões, com impactes socioeconómicos;

ii.

Alerta para o facto de grande parte das escombreiras se localizarem em zonas destinadas ao turismo,
junto de localidades e parques de lazer;
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iii.

Alerta para a afectação de uma galeria de mina, para a possível afectação de uma nascente a para a
afectação da captação n.º 270;

iv. Salienta a afectação dos sistemas de abastecimento de água a Viela, algumas ETAR e uma pista de

pesca;
v.

Considera que o EIA deveria avaliar a criação de uma bolsa de troca e compensação de solos para
proprietários e comunidades afectadas;

vi. Refere que a aldeia de Viela será totalmente expropriada, não tendo sido indicado um novo local para

a sua implantação;
vii. Salienta a redução da qualidade e quantidade de água a jusante para alguns usos, nomeadamente no

rio Póio e na queda de água “Cai d’Alto”, candidatos ao projecto das 7 Maravilhas Naturais de
Portugal, com grande potencial turístico;
viii. Refere que não foram considerados os impactes sobre o turismo existente, na fase de construção,

nomeadamente: percursos pedestres, intenção de recuperação de moinhos, conflito com o
desenvolvimento da 2.ª fase do Pena Aventura Park, projecto de desenvolvimento para a pista de
pesca; afectação do parque das Meadas em Cerva, do rio Póio e respectiva queda de água.
ix.

Quanto às medidas de mitigação de impactes, gostaria de ver compensados os impactes em algumas
estruturas hidráulicas, através da construção de órgãos de tratamento de águas residuais na
localidade de Friúme, Senra e Balteiro, livres de encargos com bombagem, além do restabelecimento,
a uma cota superior, da origem do abastecimento de água à aldeia de Viela.

A Câmara Municipal de Mondim de Basto (CMMB) apresenta várias observações, colocando ainda várias
dúvidas e sugestões, designadamente:
i.

Quantas renovações e/ou descargas serão efectuadas pela central hidroeléctrica de Daivões para
jusante?
A CMMB considera esta informação bastante relevante, dado que está em causa a qualidade da água
da futura albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão, caso se concretize, assim como o
regime de transporte sedimentar.

ii.

O que se entende por caudal apropriado (de acordo com o referido no EIA) a libertar para
manutenção do rio Tâmega em adequadas condições ecológicas, numa situação de prologada
exploração a níveis mínimos extraordinários? Quando e de que forma serão efectuados os estudos
para a libertação desse caudal?
Referindo que não constando no EIA, de forma clara e objectiva, a libertação, pela central de
Daivões, do caudal mínimo ecológico na época estival ou em eventuais períodos de seca, a CMMB
considera ser de extrema importância a coordenação entre as empresas promotoras dos
Aproveitamentos Hidroeléctricos de Daivões e de Fridão, para garantir, a maior normalidade possível
na periodicidade das descargas, por um lado, e ainda a nível de renovação de água, por outro, com
vista a evitar situações de eutrofização das albufeiras.
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iii.

Durante o período estival estão previstas descargas de fundo da central hidroeléctrica de Daivões?
Nesta época do ano, de que forma será assegurado o caudal ecológico sem diminuição significativa
da qualidade da água?
É realçada a importância da concretização da medida proposta no EIA que prevê a possibilidade de
ser injectado oxigénio a montante e a jusante da barragem, como forma de minimização dos
impactes decorrentes da estagnação das águas e consequente diminuição dos níveis de oxigénio.

iv.

Como será realizada a correcção do assoreamento anual na albufeira de Daivões, de modo a ter em
conta o volume de sedimentos que não fica retido nas albufeiras de Alto Tâmega e Padroselos? Será
através de descargas de fundo para a albufeira de Fridão?
Não sendo referido no EIA o modo de concretização desta correcção, é no entanto mencionada a
ocorrência de um elevado aumento do transporte de sedimentos, na fase de construção do
aproveitamento de Daivões, pelo que a CMMB considera ser necessário que nesta fase seja
contemplada a monitorização do comportamento das margens a jusante, uma vez que poderá ocorrer
uma maior deposição de transporte sólido nas mesmas.
É ainda considerado que, aplicando o princípio da prevenção, deverá existir um compromisso, por
parte da empresa responsável pela construção do empreendimento, par realização de limpezas nas
margens do rio Tâmega na freguesia de Atei, concelho de Mondim de Basto, logo após a fase de
construção, para remoção dos sedimentos e outros resíduos eventualmente depositados.

v.

É proposta a construção de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR's) que respondam
eficazmente aos sistemas urbanos existentes e futuros, antes da entrada em funcionamento do
Aproveitamentos Hidroeléctricos a instalar no rio Tâmega e afluentes, por forma a evitar a ocorrência
do agravamento da qualidade das águas. Esta proposta decorre do facto de no EIA ser referido que a
bacia portuguesa do Tâmega apresenta cerca de 229 000 habitantes, sendo que apenas 61 000 estão
ligados a sistemas de águas residuais, correspondendo a 27 % da população.

vi.

Quais as medidas propostas para minimização do impacte expectável sobre a qualidade da água e de
que forma poderá a mesma melhorar?
Esta questão decorre de o EIA referir ser expectável a ocorrência de problemas na qualidade da água
das albufeiras localizadas no rio Tâmega, à semelhança do que se verifica na albufeira do Torrão, que
se encontra eutrofizada. Por outro lado, é também afirmada no EIA a possibilidade de melhoria da
qualidade da água de albufeira para albufeira, à semelhança do que se verifica na cascata de
albufeiras do rio Douro, sendo possível que, no limite, o sistema venha a contribuir para a melhoria
da qualidade da água no Torrão.
A CMMB, referindo a grande influência destes aspectos na qualidade de vida das populações
existentes nas proximidades das albufeiras, considera que os mesmos deveriam ter sido objecto de
uma descrição mais pormenorizada, com apresentação de todas as medidas concretizáveis de
minimização dos impactes.
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vii. Chama à atenção para o facto de o Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães estar totalmente

inserido em área de Rede Natura 2000, considerando que tal facto colide com os princípios
subjacentes à existência do Sítio Alvão/Marão (PTCON003), criado com o objectivo de assegurar e
promover a conservação das espécies e dos habitats designados pela legislação comunitária.
Apesar de continuarem a ser autorizadas as actividades humanas no interior destas zonas, devem
porém ser compatíveis com o objectivo de conservação, tendo sempre em conta a sua escassez ou
fragilidade, nomeadamente as espécies e habitats em vias de extinção.
A Autoridade Florestal Nacional (AFN), não colocando em causa o interesse nacional do projecto,
considera que os impactes sobre o sector florestal serão gravosos e de carácter permanente, traduzidos por
perda de espaços florestais (estimados em mais de 500 ha, só nos casos dos terrenos submetidos a regime
florestal) e infra-estruturas florestais/caminhos, o que justifica, face às alternativas apresentadas, que seja
emitido parecer favorável à Alternativa 12, que exclui Padroselos e apresenta menos impactes no sector
florestal, o qual é contudo condicionado:
i.

À adopção das seguintes medidas de minimização e compensação (entre outras) destes impactes:
Compensação financeira por abate prematuro do arvoredo nos perímetros florestais em
resultado das diferentes vertentes do projecto (criação de albufeiras, construção dos circuitos
hidráulicos, das barragens, da linha eléctrica e acessos …);
Compensação da redução da superfície arborizada, através da rearborização em locais a
determinar nos Perímetros Florestais afectados;
Reorganização da rede viária florestal e demais infra-estruturas florestais;
Compensação de utilização de terrenos florestais para escombreiras e outras obras necessárias
(instalação de estaleiros, locais de escavação …), em termos a definir.
A AFN refere que para uma correcta avaliação destas compensações torna-se indispensável a
disponibilização, da parte do proponente, de ficheiros em formato "shape file" da área de estudo,
individualizada por empreendimento.

ii.

Ao cumprimento do legalmente estipulado sobre o corte prematuro de pinheiro bravo ou de eucalipto,
o corte de resinosas, o corte ou arranque de exemplares de sobreiros;

iii.

À garantia do cumprimento de todos os procedimentos previstos na legislação em vigor sobre a
realização de obras em terrenos percorridos por incêndios florestais e que não estejam incluídos em
espaços classificados, como urbanos, em planos municipais de ordenamento;

iv. À garantia de transponibilidade das obras hidráulicas de Daivões pelas espécies piscícolas, uma vez

que é abrangida a Zona de Caça Municipal de Ribeira de Pena e duas Concessões de Pesca (uma
atribuída à Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, a jusante da CH de Daivões, e outra em fase de
instrução para atribuição de licença, no rio Beça);
v.

À autorização pela AFN (e acompanhamento pela Direcção Regional de Florestas do Norte), do
planeamento e execução das obras nos Perímetros Florestais, decorrente da aplicação do regime
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florestal (que constitui servidão administrativa). Por outro lado, tratando-se de terrenos baldios,
deverá ser igualmente obtida a autorização junto das assembleias de compartes detentoras dos
direitos sobre os terrenos.
Tal decorre do atravessamento de áreas submetidas a Regime Florestal Parcial Obrigatório, composto
por terrenos cuja administração florestal é da responsabilidade da AFN e pertencentes aos Perímetros
Florestais de: Alvão, Ribeira de Pena, Barroso, Serra da Cabreira - Cabeceiras de Basto e Chaves.
A AFN refere ainda que a área de estudo do projecto:
Abrange dois planos regionais de ordenamento florestal (PROF) – o PROF do Tâmega e o PROF do
Barroso e Padrela, seccionando, alguns corredores ecológicos definidos no âmbito desses dois
instrumentos de planeamento florestal e contrariando o disposto nos mesmos relativamente à
expansão das taxas de ocupação florestal;
Na sua maioria, está classificada de "alto a muito alto risco espacial de incêndio" nos termos da
legislação em vigor sobre a matéria, estando a cartografia de perigosidade e de risco de incêndio
inserida nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos Concelhos abrangidos.
A Direcção Regional da Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte) considera que sendo a
expropriação das áreas agrícolas e das habitações um processo inevitável, decorrente da decisão de
construção das barragens, a mesma não deveria ser considerada como uma forma de mitigação deste
impacte (pelo menos isoladamente), que é relevante e negativo.
Considera ainda desadequado o facto de o EIA, não apresentando qualquer perspectiva sobre a futura
situação das populações expropriadas, não apresentar outras medidas de minimização, para além da
compensação económica. Refere a utilidade de serem analisadas as possibilidades de instalação das
explorações e habitações em áreas perto das existentes, mantendo-se preferencialmente perto dos lugares,
aldeias ou freguesias de origem, ou ainda, por exemplo questionar os indivíduos afectados sobre quais as
perspectivas de habitação e actividade depois da expropriação, quais as necessidades para implementar essas
perspectivas, e assim tentar traçar verdadeiras medidas mitigadoras.
A DRAP-Norte refere como lacuna do EIA o facto de não constar a idade dos agricultores directamente
afectados, em particular dos que simultaneamente são afectados pela expropriação da habitação e das áreas
agrícolas, uma vez que é mencionada a tendência de abandono da actividade agrícola em que a idade
avançada de grande parte dos produtores é um dos factores que contribuem. A DRAP-Norte considera que,
nos locais onde este facto ocorre, deveriam ser analisadas as perspectivas futuras de vida destes indivíduos,
se existe ou não apoio familiar e, caso justificável, a delineação de medidas mitigadoras a negociar com as
entidades locais, sendo referido como exemplo a implementação de espaços alternativos para habitação e
ocupação com actividades similares às actuais, mas com todo o tipo de apoios indispensáveis a pessoas de
idade avançada.
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A DRAP-Norte critica a informação apresentada no EIA sobre a tendência de abandono da actividade agrícola,
considerando a mesma insuficiente e carecendo de fundamentação.
Atendendo ao número de afectações (de habitações e de explorações agrícolas, não sendo estas
contabilizadas no EIA) é considerado reduzido o número de pessoas entrevistado sobre a aceitação local do
projecto (sendo os resultados apresentados de forma pouco sistematizada), pelo que a DRAP-Norte considera
que o impacte sobre os habitantes e actividade agrícola das zonas rurais afectadas está avaliado de forma
superficial e carece de um aprofundamento em várias vertentes.
Referindo que, face às áreas agrícolas afectadas, os impactes na agricultura e populações locais deverão ser
classificados como muito significativos (e não como significativos ou pouco significativos, como é o caso da
classificação atribuída no Alto Tâmega ou Padroselos), considera necessária uma análise mais detalhada e
cuidadosa, e uma procura de medidas de minimização eficientes.
A DRAP-Norte destaca, para cada um dos Aproveitamentos Hidroeléctricos, da informação apresentada no
EIA, os locais mais negativos destes impactes negativos, tecendo alguns comentários:
Gouvães
Afectação de aproximadamente 30 ha de cerca de 20 agricultores, na freguesia de Gouvães da Serra;
referência à idade avançada dos proprietários e tendência para abandono da agricultura, mas sem
dados concretos.
Impacte muito significativo decorrente da expropriação de uma exploração de 24 ha, totalmente
inundada, incluindo a habitação familiar com 6 pessoas, outra exploração, com 33 ha, é referida como
parcialmente inundável mas viável, não estando contabilizada a afectação, ficando a habitação a
apenas cerca de 20 m da cota mais alta, sendo necessário avaliar as condições de habitabilidade,
mesmo para a cota mais baixa.
Alto Tâmega
Na cota mais elevada a ocupação agrícola é significativa, triplicando a área inundada, passando de 27
para 70 ha. Destaque para a freguesia de Arcossó, em Chaves, terras beneficiadas por regadio com
culturas temporárias e vinha, sendo afectados 30 ha à cota mais elevada e 13 ha à cota mais baixa.
Daivões
Não se verifica influência relevante sobre as áreas inundadas, decorrente da variação de cotas.
Destaque para o impacte em Friúme (Salvador, Ribeira de Pena), aldeia com cerca de 100 habitantes,
cuja actividade agrícola ocupa a área a sul da aldeia até ao rio Tâmega, a qual será inundada até
junto da aldeia. Os proprietários de áreas inundáveis temem pela perda das parcelas agrícolas e pela
destruição dos modos de vida. Serão também afectadas 5 habitações.
Em Santo Aleixo, na margem direita, a maior parte da área da baixa fica inundada, abrangendo cerca
de metade da área agrícola a sul da EN312, estrada ao longo da qual estão distribuídos os núcleos de
população.
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Afectação na margem direita, do lugar de Viela ainda em Santo Aleixo, com aproximadamente 20
habitantes, com cerca de 10 ha de parcelas. Constituem a base de sustentação das famílias, sendo
inundadas na totalidade a qualquer cota, sem existirem terras agrícolas alternativas, por estarem
ocupadas; ocorrerá destruturação completa do modo de vida local.
A DRAP-Norte concorda com a conclusão do EIA relativamente à alternativa mais favorável, dada a
diminuição de alguns impactes directos nas populações rurais, bem como indirectos, pela redução da área
agrícola inundada: não construção do aproveitamento de Padroselos e adopção de cotas mais baixas para
Alto Tâmega e Gouvães.
Esta entidade realça que, nos impactes em áreas agrícolas e populações rurais afectadas:
A expropriação não deve ser a única medida de minimização prevista;
Devem ser encontradas medidas de minimização para famílias e/ou núcleos populacionais afectados
por expropriação de habitações e áreas agrícolas que impliquem uma desestruturação do modo de
vida;
A implantação das medidas deve ser monitorizada e em função dos resultados obtidos deve procederse ao seu reajustamento.
A Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) informa ter identificado a sobreposição do projecto com
uma área potencial.
Esta entidade emite parecer favorável, atendendo ao interesse deste projecto para o desenvolvimento
regional e local. No entanto, refere a necessidade de ser tida em atenção a salvaguarda do desenvolvimento
da exploração dos recursos geológicos que poderão, eventualmente, ocorrer na área mencionada.
A Direcção Regional da Economia do Norte (DRE/Norte) informa ter detectado a existência de várias
pedreiras que poderão ser directa ou indirectamente afectadas pela construção do projecto. Esta entidade,
relativamente às pedreiras situadas no núcleo de Telões (concelho de Vila Pouca de Aguiar), refere ser a
câmara municipal a actual entidade licenciadora das pedreiras licenciadas e estarem em curso vários
processos de licenciamento de novas pedreiras junto da DRE/Norte, considerando necessária a realização de
uma análise com maior detalhe relativa aos impactes que poderão afectar este tipo de actividade industrial.
A DRE/Norte evidencia a considerável importância que este tipo de indústria tem na economia regional e
local.
Esta entidade refere ainda ter conhecimento de que a Câmara Municipal de Vila pouca de Aguiar tem intenção
de incluir no seu novo PDM (que está em fase de revisão), um núcleo de exploração de pedreiras nesta área,
de modo a criar, do ponto de vista do ordenamento do território, condições para permitir a expansão e
desenvolvimento desta actividade económica.
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A DRE/Norte chama à atenção para a necessidade de ser contemplada a possibilidade de aproveitamento de
massas minerais, actualmente armazenadas em escombreiras (sendo resultantes de desperdício da
exploração de granito), como inertes para a construção do projecto e das diversas infra-estruturas de apoio.
Refere a existência de diversas pedreiras com instalações de britagem montadas, visando o aproveitamento
integral das massas minerais exploradas.
Essencialmente, a DRE/Norte considera que deverá ser efectuada uma análise mais aprofundada, visando o
estudo de soluções que permitam que o sector da exploração das pedreiras possa também beneficiar da
construção do projecto, permitindo a rentabilização da capacidade produtiva instalada das pedreiras
existentes. A referida análise deverá debruçar-se sobre os impactes causados no sector da exploração de
pedreiras, assim como do aproveitamento das escombreiras das massas minerais existentes, junto das
pedreiras em exploração.
Esta entidade refere ainda a necessidade de consulta da DGEG, no que respeita a informações sobre áreas
concessionadas para exploração de minerais (minas) e sobre áreas concessionadas para a exploração de
águas minerais e de nascente, ou eventual existência de contratos de prospecção e pesquisa para os fins
referidos.
A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) informa que na área de
intervenção do projecto não se desenvolvem estudos, projectos ou acções da área da sua competência.
Esta entidade refere ainda a necessidade de consulta da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte.
O Instituto de Meteorologia (IM) remeteu o seu contributo referente às componentes de Clima e
Sismicidade, apresentando vários comentários e recomendações.
Esta entidade considera que a caracterização da situação de referência apresentada no EIA para a
componente Clima foi efectuada de forma suficiente, embora com algumas limitações, podendo ser
melhorada ao nível: da actualização dos dados utilizados para a caracterização climática; da inclusão da
análise da insolação, na caracterização regional, dada a sua relação directa com a nebulosidade; da
caracterização dos eventos extremos, uma vez que podem ter sérios impactes ao nível do ambiente e da
sociedade, tendo em vista a identificação das áreas da região com maior risco de ocorrência deste tipo de
fenómenos; da caracterização do conforto bioclimático, de modo a quantificar o comportamento humano
perante o ambiente térmico, tendo em conta a temperatura e a humidade do ar; da abordagem dos aspectos
relacionados com a componente hidrológica, designadamente as distribuições da precipitação e da
evaporação, incluindo a precipitação acumulada no Inverno e no Verão; da caracterização de ventos,
designadamente dos valores da estação meteorológica de Pedras Salgadas, e utilização de dados de mais
estações meteorológicas da região e de valores diários; do desenvolvimento dos aspectos do clima da região
relacionados com a ocorrência de períodos de seca, dada a sua possível relação com a escassez de água, com
implicações na conservação da biodiversidade e na agricultura regional.
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Relativamente à componente Sismicidade, o IM aponta algumas incorrecções do EIA e tece alguns
comentários. Refere, designadamente, que a frequência de sismos pode aumentar, na fase de exploração e
enchimento das albufeiras, e que deveria ser clarificada a informação do EIA, também para esta fase, que
refere que "Esta sismicidade induzida poderá ter um cariz transitório, visto que se deverá intensificar aquando

do enchimento da albufeira ou logo após os primeiros anos, atenuando-se nas décadas seguintes. Desta
forma, considera-se uma acção incerta e com baixa probabilidade de ocorrência, contudo a ocorrer será
negativa, temporária, local, irreversível, de magnitude reduzida a moderada dependendo da intensidade do
sismo gerado, pouco significativo e não mitigável".
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Veterinárias/Departamento de Ciências Florestais e Arquitectura Paisagista (UTAD) pronunciandose sobre a componente Paisagem, tece vários comentários e criticas ao EIA, apontando várias lacunas,
imprecisões e incorrecções, destacando o facto de os Aproveitamentos Hidroeléctricos terem sido situados em
"Terras de Basto", quando apenas Daivões aí se situa. Considera ainda que o EIA contempla um reduzido
número de medidas de minimização para alguns dos impactes negativos identificados.
Referindo o facto de o EIA considerar claramente com menor impacte negativo as alternativas sem derivação
Alvadia-Viduedo-Gouvães (Alternativas 9, 10, 11 e 12), a UTAD considera que, destas, devem ser realçadas
as opções com menor NPA na albufeira de Gouvães (Alternativas11 e 12), face ao muito significativo impacte
visual e ecológico que o plano de água e a barragem propriamente dita terão no pequeno vale do planalto do
Alvão.
Acrescenta ainda a UTAD que a alternativa apresentada no EIA como a mais favorável (a não construção da
Barragem de Padroselos e a não construção da derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães, associado à opção de
NPA 315 para a albufeira de Gouvães – Alternativa 12), constitui a solução aceitável, dado que os impactes
previstos nas restantes opções seriam bastante gravosos na paisagem do Alto Alvão que, tal como é descrito,
é uma paisagem planáltica de declives suaves e com pouca capacidade de absorção visual a estruturas de
grande dimensão. A UTAD considera que uma obra de tal dimensão será capaz de arrasar com a escala das
estruturas tradicionais e identitárias do local.
A Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) considera que o projecto implicará os seguintes
impactes possíveis: alteração do regime hídrico dos corpos de água, a perda de vegetação e desflorestação, a
eutrofização, a criação de bancos de areia, a eventual necessidade de movimentação das populações.
Refere que o RNT não faz referência aos riscos introduzidos pelo projecto.
O parecer da ANPC apresenta um conjunto de medidas a incorporar na DIA, justificando a sua necessidade
com o risco do empreendimento e o facto de se implantar parcialmente na zona crítica para o risco de
incêndio do Barroso. Além do cumprimento de requisitos no âmbito do Regulamento de Segurança de
Barragens, de carácter obrigatório, são indicadas medidas de segurança a implementar durante a fase de
construção e exploração.
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A Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU) informa não
dispor de outra informação, nomeadamente acerca de condicionantes eventualmente existentes, que não seja
a que consta dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor na área em causa, que se encontram
registados ou depositados na Direcção-Geral, sugerindo por isso a consulta dos mesmos nas suas instalações
ou através do seu sítio da internet.
Aconselha ainda a consulta à CCDR/Norte, uma vez que se encontra em elaboração o Plano Regional de
Ordenamento do Território para a região Norte, o qual está já em fase de pós-discussão pública.
A Rede Ferroviária Nacional (REFER) informa que, embora não ocorra afectação directa da Linha do
Corgo, atendendo à cota de 322 do NPA prevista (para a albufeira do aproveitamento hidroeléctrico do Alto
Tâmega), a mesma encontra-se na sua vizinhança próxima, pelo que, apesar de a linha em causa estar
actualmente sem exploração ferroviária, e estando a mesma integrada na rede ferroviária nacional, há que
garantir a sua integridade, assim como a continuidade da mesma na sua interligação com o Domínio Público
Ferroviário (DPF), de modo a não comprometer a classificação da Linha do Corgo. Deste modo, é referida a
necessidade de que eventuais intersecções/afectações do DPF decorrentes de quaisquer construções que
resultem directa ou indirectamente do aproveitamento hidroeléctrico em causa terão de observar os aspectos
acima mencionados.
É ainda referido por esta entidade a necessidade de serem objecto da devida compensação quaisquer danos
ou prejuízos, causados na infra-estrutura ferroviária como consequência do projecto.
Por outro lado, a REFER indica a necessidade de ser consultada pelo proponente da obra, para concertação,
tendo em vista a salvaguarda dos aspectos acima referidos, ou de outros que entretanto vierem a ser
identificados no decurso do desenvolvimento do projecto.
A EDP Produção, enviando um parecer específico sobre o projecto em causa, salienta que o facto de estar
em curso o procedimento de AIA relativo ao Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão, também localizado no
rio Tâmega, a jusante do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões,
condicionou a perspectiva da análise efectuada, dadas as questões que são relevantes para ambos os
projectos. São destacadas as questões do regime de caudais afluentes de Daivões, que assumem importância
fundamental para o regime de exploração e para os impactes dos turbinamentos nos aproveitamentos de
jusante. Por outro lado, são também essenciais os aspectos relativos à vertente socioeconómica e as questões
da segurança estrutural das barragens, da qualidade da água e as relativas à ecologia.
A EDP Produção, sendo detentora do Contracto de Concessão do Aproveitamento do Torrão (também
localizado no Tâmega), refere ainda a existência de potenciais efeitos significativos do regime de caudais de
Daivões, em particular num cenário de não construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão.
No parecer específico da EDP Produção, são abordados os seguintes aspectos, considerados mais críticos por
impactarem directa e indirectamente com o Aproveitamento Hidroeléctrico de Fridão:
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i.

Regime de caudais efluentes de Daivões
Representando os volumes efluentes de Daivões cerca de 60 % das afluências totais a Fridão, o
regime de Daivões é determinante para a exploração de Fridão, assim como para o Aproveitamento
Hidroeléctrico do Torrão. No EIA em análise e respectivo Aditamento não contem informação
suficiente para caracterização dos volumes efluentes de Daivões, não permitindo a confirmação dos
pressupostos utilizados pela EDP, em particular nos estudos de exploração simulada do
Aproveitamento de Fridão. Esta situação reveste-se de particular relevo nas situações de afluências
mais reduzidas, em que terão de ser impostas regras à cascata com vista à garantida de um caudal
para jusante, de modo a não limitar a afluência do aproveitamento de Fridão.
O facto de não estarem ainda encerrados os estudos de definição do caudal ecológico a lançar em
Daivões, impede a confirmação do regime de exploração preconizado para a albufeira de Fridão, dado
que os caudais a garantir a jusante estarão fortemente dependentes das afluências à albufeira.
A avaliação económica do empreendimento de Fridão contemplou no modelo de simulação utilizado
(VALORAGUA) os aproveitamentos a montante do mesmo, com o objectivo de definir a respectiva
exploração tal como se fosse a EDP a fazê-lo, para assim obter um cenário plausível para o regime
das afluências modificadas ao local de Fridão.
Consequentemente, a detalhada verificação dos eventuais impactes na

rentabilidade dos

aproveitamentos de Fridão e do Torrão envolve necessariamente o conhecimento do regime esperado
para os caudais lançados por Daivões para jusante. Por outro lado, estes caudais condicionam ainda
os aspectos ecológicos associados ao regime de afluências.
Deste modo, a EDP considera necessária a clarificação do regime de caudais associados ao projecto
em causa, assim como o envolvimento das entidades competentes para estabelecimento das regras
de exploração da cascata do Tâmega, desde o Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega até ao
Aproveitamento Hidroeléctrico do Torrão. Estas regras deverão eventualmente ser contempladas no
futuro Plano de Gestão de Região Hidrográfica, de modo a garantir a efectiva concertação das
entidades gestoras do Aproveitamentos Hidroeléctricos situados na bacia do Tâmega.
Estando prevista a construção, a jusante de Daivões, de um canal com talvegue à cota (160)
localizado no troço do rio entre a restituição deste aproveitamento e a extremidade de montante do
regolfo da albufeira de Fridão, com o objectivo de minorar os efeitos dos turbinamentos de Daivões, a
EDP considera que o canal em causa não protege o troço de rio até à cota do nível mínimo de
exploração de Fridão, não tendo ainda efeito sensível ao nível da regularização dos turbinamentos de
Daivões, uma vez que o caudal equipado é, na grande maioria do tempo, consideravelmente superior
aos actuais caudais.
Na zona de Amarante, segundo os estudos realizados pela EDP, os caudais máximos aceitáveis,
nomeadamente nos períodos de estiagem, atendendo às ocupações e usos do rio e das margens, são
muito inferiores ao caudal equipado em Daivões. Segundo estes estudos, o uso do rio para

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

258

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

actividades de lazer exige caudais não superiores a 50 m 3/s e que os passeios marginais de Amarante
começam a ser inundados para caudais de cerca de 150 m 3/s.
Nestas condições, numa hipotética situação de não construção do aproveitamento de Fridão, o
turbinamento para jusante do caudal de plena carga proposto para Daivões (230 m 3/s) não seria
possível numa parte muito significativa do ano, a não ser que fosse construída uma barragem a
jusante destinada a regularização, com volume útil adequado.
ii.

Segurança estrutural de barragens
Constituindo preocupação para as populações da zona de envolvente dos aproveitamentos,
designadamente a cidade de Amarante, a segurança das barragens e a ocorrência de uma onda de
inundação (resultante de uma ruptura), a EDP refere que a linguagem utilizada na análise dos riscos
tecnológicos, constante do Aditamento, pode ser considera alarmista, especificamente quando se
refere que "Como factor acrescido do risco de ruptura, salienta-se o efeito potencial de ruptura em

cascata das barragens do aproveitamento, incluindo a futura barragem de Fridão, (…) ".
iii. Qualidade da água

Referindo o EIA como impacte positivo, a jusante das albufeiras do Alto Tâmega e Daivões, a
diminuição das concentrações de nutrientes (fósforo) e o aumento da concentração de oxigénio
dissolvido, a EDP menciona que para que isso ocorra teria de se verificar a retenção desses nutrientes
nas próprias albufeiras, o que prejudicaria a qualidade das respectivas águas. Por outro lado, esta
afirmação envolveria a responsabilização da EDP pela eventual perda da qualidade futura dessas
águas.
A EDP considera necessária a clarificação dos estudos que envolvem a retenção de fósforo e a
melhoria da oxigenação das massas de água, uma vez que não considera que os fenómenos que
conduzirão à retenção do fósforo se possam considerar positivos e que a mitigação da eutrofização
apenas poderá ser alcançada através de um esforço global ao nível da bacia, de modo a permitir a
redução da produção de fósforo.
A EDP questiona ainda a dragagem para limpeza do fundo das albufeiras, proposta no EIA como
medida de minimização a adoptar na sequência da monitorização com vista à identificação de
situações críticas com fósforo, referindo não ter conhecimento de casos concretos de utilização desta
técnica para minimização de situações de eutrofização, considerando ser a mesma de difícil
implementação, dada a profundidade das albufeiras em causa, deixando indefinido o destino a dar ao
tipo de material dragado.
A EDP refere preocupação relativamente à qualidade da água do rio Torno/Louredo, decorrente da
descarga de caudal ecológico neste rio utilizando água da albufeira de Gouvães e uma vez que o EIA
considera

que

a

qualidade
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lançada
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será
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Independentemente de tal poder ser verdade, a EDP considera que deveria ser utilizada uma solução
de dispositivo de caudal ecológico que garantisse um maior nível de qualidade da água a lançar, que
irá depois afluir à albufeira de Fridão.
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No que concerne às alternativas, a EDP refere que a não efectivação da derivação Alvadia-ViduedoGouvães teria como garantia a chegada ao Fridão, com alguma qualidade, de pelo menos algumas
afluências do Louredo.
As considerações efectuadas, no que concerne ao regime de exploração dos Aproveitamentos
Hidroeléctricos do Tâmega, deverão ser também aplicadas à gestão da qualidade da água da
respectiva Bacia Hidrográfica.
iv. Ecologia

A EDP manifesta que gostaria que fossem principalmente valorizados os resultados da investigação
sobre as componentes "espécies" e "habitats" em locais particularmente sensíveis e não a simples
extensão das áreas inundadas.
Tal decorre de considerar que a frase do Aditamento abaixo transcrita dá demasiada importância ao
factor "extensão das áreas inundadas", referindo que tal não se afigura correcto dado limitar as
considerações efectuadas para este factor ambiental a um parâmetro meramente quantitativo,
tornando simplista a análise dos correspondentes impactes:
"As extensões de cursos de água inundados/afectados pelas quatro principais albufeiras

projectadas totalizarão cerca de 77 km, representando um aumento de 3,6 vezes a afectação
promovida pela albufeira do Torrão. A adição da afectação resultante da futura albufeira de
Fridão, faz com que a extensão de cursos de água inundados pelas albufeiras existentes e
projectadas aumente cinco vezes relativamente à situação presente" (pág 610 – Tomo 1 do
Aditamento).
A Estradas de Portugal (EP) assinala a interferência da albufeira do Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto
Tâmega com a EN311, junto ao IP3/A24 (que não está representada na cartografia), sendo proposta no EIA a
substituição da ponte existente sobre o rio Tâmega. Esta entidade refere que o correspondente Projecto de
Execução terá de ser objecto da sua aprovação, devendo o mesmo prever a actuação quanto à ponte
existente; a EP considera que a ponte em causa deverá ser demolida ou assumidas as consequências da sua
não demolição pela Iberdrola, enquanto proponente do projecto.
A EP informa ainda que a albufeira de Daivões interfere com a EN312, mas num troço já sob jurisdição
municipal.
A Rede Eléctrica Nacional (REN), informando ser concessionária da Rede de Muito Alta Tensão
(subestações e linhas eléctricas com tensão nominal superior a 110 kV) da RNT - Rede Nacional de
Transporte, refere ocorrer interferência do projecto com o traçado de uma linha eléctrica da RNT. Uma parte
da área ao topo Nordeste do Aproveitamento Hidroeléctrico de Alto Tâmega, situada a cerca de 800 m a
Sudeste da povoação de Anelhe, numa zona onde o rio Tâmega é a referência de delimitação das freguesias
de Anelhe e de Vilarinho das Paranheiras (concelho de Chaves), é atravessada pela linha 1609 – RAR.FRD-CV
– Ramal da Linha Alto de Rabagão – Frades para Chaves (linha explorada à tensão nominal de 150kV).
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Esta entidade informa ainda que se encontra em estudo o projecto de um novo eixo da RNT (ligação da
Subestação de Vila Pouca de Aguiar a novas infra-estruturas da RNT no concelho de Ribeira de Pena e à
Subestação de Carrapatelo) que atravessará parte dos concelhos de Vila Pouca de Aguiar e de Ribeira de
Pena, e cujo desenvolvimento é susceptível de envolver áreas nas imediações dos terrenos abrangidos pelo
Aproveitamento Hidroeléctrico de Daivões, assim como atravessar os terrenos onde se desenvolverá o túnel
que liga os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Daivões e de Gouvães. Em particular está prevista uma nova
subestação no concelho de ribeira de Pena, cujo principal objectivo é escoar para a RNT a produção de
energia hídrica dos aproveitamentos acima referidos.
A REN, remetendo cartografia com a georeferenciação das linhas da RNT no terreno, alerta ainda sobre vários
aspectos que deverão ser atendidos, face às áreas abrangidas pelo Aproveitamento Hidroeléctrico de Alto
Tâmega e aos potenciais impactes sobre a RNT.
Esta entidade menciona ainda a necessidade de consulta à EDP Distribuição, relativamente às eventuais
interferências com infra-estruturas da Rede Nacional de Distribuição que existam na região (subestações e
linhas eléctricas de Média e Alta Tensão, com tensão nominal não superior a 110 kV).

9. ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS
No quadro seguinte apresenta-se, para uma melhor percepção relativamente à tomada de decisão sobre a
alternativa a seleccionar, um resumo comparativo para os diferentes factores ambientais avaliados.
Factor
ambiental
Geologia e
Geomorfologia
Recursos
Hídricos
Superficiais e
Subterrâneos
Sistemas
Ecológicos
Sócioeconomia
Uso do Solo
Ordenamento
do Território
Qualidade do
Ar
Ambiente
Sonoro
Património
Arqueológico,
Arquitectónico
e Etnológico
Paisagem

Posição sobre o projecto/alternativa menos desfavorável
Alternativa 12 ou Alternativa 16 (como segunda hipótese)
INAG - Alternativas 12 e 16, como as menos desfavoráveis
ARH - Alternativa 12
Desfavorável ao projecto
Alternativas 4, 8, 12 e 16. Desfavorável para as pedreiras do EIA.
Alternativas 12 e 16
Alternativas 12 e 16

Alternativa 12

Alternativa 12. No entanto, as alternativas 9, 10 e 11 não apresentam diferenças significativas
Alternativa 12

Alternativa 12
Alternativa 12 ou Alternativa 16 (como segunda hipótese)

No âmbito da Consulta Pública, foram recebidas participações que manifestam uma posição acerca do
projecto designadamente:
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Desfavorável à construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e
Daivões;
Desfavorável à construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães Desfavorável à construção
do AH do Alto Tâmega com o NPA à cota 322, solicitando a cota 300/312;
Desfavorável à construção de Padroselos e da derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães.
Alguns dos pareceres recebidos não expressam uma posição clara contra ou a favor da construção do
Aproveitamento Hidroeléctrico de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões apesar de manifestarem
preocupações acerca da sua construção e indicarem impactes negativos associados.
Verifica-se a posição de algumas entidades, não só em relação ao projecto do Aproveitamento Hidroeléctrico
de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, mas também em relação ao próprio PNBEPH, como é o caso
do partido ecologista “Os Verdes”, a Quercus, o Geota e o Movimento Cidadania para o Desenvolvimento do
Tâmega (MCDT) que participaram, tendo criticado os objectivos do programa e pela impossibilidade de
cumprimento dos objectivos da Directiva-Quadro da Água.
Relativamente aos pareceres externos recebidos, tal como sintetizado no quadro abaixo, constata-se que
tecendo criticas ao EIA, na generalidade não se manifestam contra o projecto, sendo que a Alternativa 12
surge como a seleccionada.
Entidade
AdTMAD

CM Ribeira de
Pena
CM Boticas
CM Chaves

CM Cabeceiras
de Basto
CM Mondim de
Basto
AFN

DRAP-Norte

DGEG

DRE/Norte

DGADR
IM

Posição sobre o projecto
Não se manifestando contra o projecto, refere que o mesmo não poderá implicar a afectação da barragem do
Cabouço e das infra-estruturas que integram o subsistema de abastecimento de Vila Pouca de Aguiar
(Cabouço).
Não se manifesta contra o projecto.
Não se manifesta contra o projecto.
Referindo-se especificamente ao Aproveitamento Hidroeléctrico do Alto Tâmega, aponta várias fragilidades do
EIA, considerando necessária a sua revisão, de modo a contemplar a análise da alternativa da cota 312 de
NPA e a contemplar a análise aprofundada das lacunas que identifica e possibilitar a adequada definição das
necessárias medidas de mitigação e compensação.
Não se manifestando contra o projecto, aponta várias fragilidades do EIA referindo a incidência directa neste
município de duas das barragens que integram o projecto.
Não se manifestando contra o projecto, refere vários aspectos ao nível da qualidade da água, caudais
ecológicos e inserção do mesmo em área de Rede Natura 2000, considerando que colide com os princípios
subjacentes à existência do Sítio Alvão/Marão (PTCON003).
Emite parecer favorável à Alternativa 12, considera que os impactes sobre o sector florestal serão gravosos e
de carácter permanente, traduzidos por perda de espaços florestais (estimados em mais de 500 ha, só nos
casos dos terrenos submetidos a regime florestal) e infra-estruturas florestais/caminhos. O parecer emitido é
contudo condicionado ao cumprimento de um conjunto de aspectos apontados por esta entidade.
Refere várias preocupações relacionadas com as expropriações e com a afectação das áreas agrícolas e das
populações rurais.
Considera como alternativa mais favorável, dada a diminuição de alguns impactes directos nas populações
rurais, bem como indirectos, pela redução da área agrícola inundada: não construção do aproveitamento de
Padroselos e adopção de cotas mais baixas para Alto Tâmega e Gouvães.
Emite parecer favorável ao projecto, atendendo ao interesse do mesmo para o desenvolvimento regional e
local. Refere a necessidade de salvaguarda do desenvolvimento da exploração dos recursos geológicos que
poderão, eventualmente, ocorrer na área.
Não se manifestando contra o projecto, refere várias preocupações relativamente às pedreiras que poderão
ser directa ou indirectamente afectadas pela construção do projecto, evidenciando a considerável importância
que este tipo de indústria tem na economia regional e local, particularizando as situadas no núcleo de Telões
(concelho de Vila Pouca de Aguiar).
Não se manifestando contra o projecto, não identifica interferências.
Não se manifestando contra o projecto, tece vários comentários e recomendações sobre o EIA,
designadamente ao nível das componentes de Clima e Sismicidade.
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UTAD

ANPC

DGOTDU

REFER

EDP Produção

EP
REN

Considera que a Alternativa 12 constitui a solução aceitável.
Pronunciando-se sobre a componente Paisagem, tece vários comentários e criticas ao EIA, apontando várias
lacunas, imprecisões e incorrecções, destacando o facto de os Aproveitamentos Hidroeléctricos terem sido
situados em "Terras de Basto", quando apenas Daivões aí se situa. Considera ainda que o EIA contempla um
reduzido número de medidas de minimização para alguns dos impactes negativos identificados.
Não se manifestando contra o projecto, refere os impactes que o mesmo poderá induzir e apresenta um
conjunto de medidas a incorporar na DIA, justificando a sua necessidade com o risco do empreendimento e o
facto de se implantar parcialmente na zona crítica para o risco de incêndio do Barroso.
Não se manifestando contra o projecto, sugere a consulta dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em
vigor na área em causa, disponíveis nas suas instalações ou através do seu sítio da internet. Refere ainda
estar em elaboração o Plano Regional de Ordenamento do Território para a região Norte, aconselhando a
consulta à CCDR/Norte.
Não se manifestando contra o projecto, refere a necessidade de não ser afectada a Linha do Corgo, atendendo
à cota de 322 do NPA prevista [para a albufeira do aproveitamento hidroeléctrico do Alto Tâmega, embora não
ocorra afectação directa da mesma.
Não se manifestando contra o projecto, refere várias preocupações ao nível das interferências do projecto com
os Aproveitamentos Hidroeléctricos de Fridão e do Torrão (também localizados no rio Tâmega, a jusante do
projecto), decorrentes do regime de exploração de Daivões e respectivos caudais efluentes. Tece também
comentários e preocupações relativamente à vertente socioeconómica e às questões da segurança estrutural
das barragens, da qualidade da água e da ecologia.
Não se manifestando contra o projecto, identifica interferências com a rede viária por parte das albufeiras dos
Aproveitamentos Hidroeléctricos do Alto Tâmega e de Daivões.
Não se manifestando contra o projecto, identifica uma interferência com uma linha de muito alta tensão.

Atendendo a toda a informação recolhida e à respectiva análise efectuada, no que se refere ao projecto e às
alternativas consideradas, foi considerado pela CA como factor ambiental determinante os Sistemas
Ecológicos atendendo aos impactes muito significativos identificados.
A concretização do projecto, mesmo na variante B e nas menores cotas de NPA, tem impactes ambientais
muito significativos. A fragmentação e transformação dos cursos de água da bacia do rio Tâmega, incluindo o
próprio rio Tâmega que será afectado numa extensão considerável, quer por este projecto, quer
cumulativamente com outros projectos, induzirá um impacte considerável sobre os ecossistemas aquáticos da
bacia. Várias espécies serão afectadas, nomeadamente espécies protegidas e/ou ameaçadas, com
significância a nível local, regional e nacional, destacando-se o Bordalo, os mexilhões-de-rio M. margaritifera,

U. delphinus e A. anatina, o Lagarto-de-água, a Rã-ibérica, a Toupeira-de-água e a Lontra. As espécies de
peixes exóticas e o bivalve C. fluminea expandir-se-ão a todas as albufeiras do SET e criarão condições para a
sua expansão para outras albufeiras e cursos de água. O crescimento das populações irá agravar o impacte
sobre as populações nativas que por competição, quer por predação, quer dentro das albufeiras, quer nos
cursos de água que confluem para estas. A Gambúsia e a Perca-sol são consideradas espécies invasoras pelo
Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, para as quais deveria ser definido um plano de controlo ou
erradicação.
Também os ecossistemas terrestres serão afectados, quer ao nível dos habitats, quer ao nível das espécies,
destacando-se o efeito barreira induzido por este projecto e também cumulativamente com outros, sobre as
populações de fauna terrestre em especial sobre o Lobo. Esta barreira irá quebrar a ligação Este-Oeste da
sub-população de Lobo a norte do rio Douro, a mais importante a nível nacional, aumentando a sua
vulnerabilidade e promovendo a extinção das alcateias mais afastadas dos núcleos fontes que estarão
localizados na Peneda-Gerês e em Montesinho.
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Estes impactes ocorrem igualmente sobre o SIC Alvão-Marão e sobre os seus valores naturais,
nomeadamente sobre habitats prioritários e sobre o Lobo, espécie prioritária, pondo em causa a sua
integridade, o que só pode ser aceitável em condições excepcionais (conforme estipulado no Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro, que altera o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril) que não estão
demonstradas.
Verifica-se que:
existe

um

impacte

significativo

sobre

os

ecossistemas

aquáticos

do

rio

Tâmega

que,

cumulativamente, levará à transformação de 107 km (76%) da extensão deste num habitat lêntico;
há destruição de toda a vegetação ripícola existente em 68 km de cursos de água na variante B ou 92
km na variante A, sendo esta constituída essencialmente por amial, habitat prioritário 91E0;
desaparece cerca de 73% da área de distribuição das espécies U. delphinus e A. anatina no rio
Tâmega, considerando-se um impacte local e regional muito significativo e significativo a nível
nacional, dado que as populações do Tâmega de A. anatina foram consideradas as mais importantes
a nível nacional e que o decréscimo populacional de U. delphinus poderá estar a ocorrer noutras
bacias, aumentando a importância da conservação das suas populações;
existe afectação parcial de uma população de M. margaritifera e, no caso da variante A, o
desaparecimento de uma das duas melhores populações desta espécie a nível nacional, sendo esta
uma espécie ameaçada a nível mundial e para a qual Portugal ainda não designou áreas suficientes
para assegurar a sua conservação;
haverá expansão do bivalve exótico C. fluminea a todas as albufeiras do SET, criando condições para
a sua expansão para outras albufeiras e cursos de água, e agravando os impactes sobre as espécies
de bivalves nativas, situação que se verificará também no SIC Alvão-Marão por colonização do AH
Gouvães;
várias espécies da fauna serão significativamente afectadas, desaparecendo da zona ou diminuindo
de densidade, como sejam a Truta, o Bordalo, o Escalo, o Lagarto-de-água, a Rã-ibérica, a Toupeirade-água e a Lontra;
as espécies de peixes exóticas expandir-se-ão a todas as albufeiras do SET e cursos de água
afluentes aumentando os impactes sobre as populações de peixes nativas, por competição ou
predação, incluindo os cursos de água do SIC Alvão Marão. Duas das espécies são consideradas
invasoras pelo Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, para as quais deveria ser elaborado um
plano de controlo ou erradicação;
será criada uma barreira à conexão das populações da fauna das duas margens do rio Tâmega, com
implicações sobre todas as espécies terrestres não voadoras e muito em especial do Lobo. Essa
barreira impedirá a conexão do núcleo Peneda-Gerês com o núcleo Alvão-Padrela, contribuindo para a
extinção deste último, e impedindo a ligação Este-Oeste da sub-população de Lobo a norte do Douro,
a mais importante do país;
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há destruição de uma das duas melhores populações da espécie Maculinea alcon em ambas as
variantes e afectação das espécies Coenagrion mercoriale e Oxygastra curtisii, espécies dos anexos da
Directiva Habitats para as quais Portugal ainda não designou áreas suficiente para a sua conservação,
sendo o SIC Alvão-Marão um dos poucos locais conhecidos de presença de O. curtisii;
este projecto afecta de uma forma significativa várias áreas com interesse para a conservação como
sejam o Sitio Importante para a Toupeira-de-água do rio Tâmega, a Área Prioritária de Conservação
do Lagarto-de-água das Serras do Barroso e do Alvão, e o troço da bacia do rio Tâmega a preservar
no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do Douro;
os impactes decorrentes deste projecto afectam os valores naturais do SIC Alvão-Marão,
nomeadamente valores considerados prioritários, como os habitats 4020 e 91E0 e o Lobo-ibérico, e
consequentemente a sua integridade como SIC.

10. CONCLUSÃO
O projecto em análise, constituindo o Sistema Electroprodutor do Tâmega (SET), enquadra-se no Programa
Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico (PNBEPH) que visa o cumprimento das quotas de
energia produzidas a partir de fontes renováveis, indo ao encontro de objectivos estratégicos definidos a nível
nacional e comunitário, tendo em conta que Portugal é um dos países da União Europeia com maior potencial
hídrico por explorar e com maior dependência energética do exterior.
Os Aproveitamentos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões, com uma potência total instalada de
cerca de 1135 MW, contribuem com mais de 50%, para alcançar as metas estabelecidas pelo Estado
Português para a energia hidroeléctrica, ou seja atingir valores de potência instalada adicional da ordem de 2
000 MW, até 2020, através dos novos aproveitamentos hidroeléctricos.
Na sequência da avaliação ambiental (usualmente designada por Avaliação Ambiental Estratégica-AAE) do
PNBEPH e da emissão da respectiva Declaração Ambiental, a sua concessão foi objecto de concurso lançado
pelo Estado Português, em particular para a foi desenvolvido o "Concurso público para atribuição de
concessão de captação, para produção de energia hidroeléctrica e concepção, construção, exploração e
conservação

de

obras

públicas

das

respectivas

infra-estruturas

hidráulicas

dos

aproveitamentos

hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões". O Programa de Concurso estabeleceu, com
enquadramento no PNBEPH, a localização e regime de exploração dos 4 aproveitamentos, nomeadamente as
coordenadas do troço de localização da barragem e as cotas máximas admissíveis para o Nível de Pleno
Armazenamento (NPA) das albufeiras, bem como algumas condicionantes a observar na proposta.
Com base nestes pressupostos a Iberdrola apresentou a concurso a sua proposta, considerando os quatro
aproveitamentos hidroeléctricos integrados num único projecto. Na sequência do concurso o Estado
Português atribuiu à Iberdrola Generación, SAU o direito a colaborar na implementação do PNBEPH.

Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões
Anteprojecto

265

Parecer da Comissão de Avaliação
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 2148

O SET é constituído pelos Aproveitamentos Hidroeléctricos de Gouvães, Padroselos, Alto Tâmega e Daivões,
envolvendo a criação de quatro albufeiras e dois açudes: duas albufeiras no Rio Tâmega (Alto Tâmega e
Daivões), uma no Rio Beça (Padroselos) e uma no Rio Louredo (Gouvães); um açude no Rio Poio (Alvadia) e
outro na Ribeira de Viduedo (Viduedo), ligados a Gouvães pela derivação Alvadia-Viduedo-Gouvães. Inclui as
centrais exteriores de Alto Tâmega e Daivões, apenas de turbinamento, e as centrais subterrâneas de
Gouvães e Padroselos, equipadas com grupos reversíveis, possibilitando turbinamento e bombagem, assim
como a ligação a Padroselos e Gouvães em túnel e conduta forçada de aço e duas chaminés de equilíbrio. O
projecto inclui ainda vários projectos complementares: linhas eléctricas de alta tensão para ligação do posto
de corte de Padroselos às centrais hidroeléctricas (de Gouvães, de Padroselos, de Alto Tâmega) e da central
de Daivões ao Parque de Geração de Daivões; subestações (posto de corte de Padroselos, parque de geração
de Daivões e subestação em Alto Tâmega); acessos (a melhorar e a construir); estaleiros (industriais, sociais
e mistos); escombreiras e pedreiras.
Estes aproveitamentos, localizando-se na bacia hidrográfica do rio Tâmega, funcionarão interligados entre si,
com uma lógica de exploração conjunta. O projecto do SET tem 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 acima referido de cerca de 1135 MW.
O anteprojecto define duas soluções alternativas para o Nível de Pleno Armazenamento (NPA) das albufeiras
de Gouvães (às cotas 885 e 890), de Daivões (cotas 228 e 231) e de Alto Tâmega (cotas 315 e 322),
contemplando ainda a não construção da derivação de Alvadia-Viduedo-Gouvães e, após descoberta de uma
importante população de bivalves no Rio Beça, a não construção de Padroselos.
No EIA foram avaliadas alternativas da cota do Nível de Pleno Armazenamento (NPA) para as barragens de
Gouvães, Alto Tâmega e Daivões, a construção ou não da barragem de Padroselos e ainda a construção ou
não das derivações de Alvadia e Viduedo. A combinação das várias alternativas possíveis deu origem a um
total de 16 alternativas ambientais. As alternativas de cota de NPA de Daivões resultam da opção de
construção de Padroselos, não constituindo uma alternativa independente.

Tendo em conta os aspectos fundamentais identificados na análise específica efectuada pela CA foram
identificados impactes positivos ao nível sócio-económico, essencialmente de carácter nacional, assim como
impactes negativos significativos a muito significativos para todos os factores ambientais, à excepção da
Qualidade do Ar. Na generalidade, com excepção do factor ambiental Sistemas Ecológicos, os impactes
identificados foram considerados como passíveis de minimização.
Em resultado da análise efectuada pela CA 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:
existe um impacte significativo sobre os ecossistemas aquáticos do rio Tâmega que, cumulativamente
com outros projectos, levará à transformação de 107 km (76%) da extensão deste num habitat
lêntico;
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há destruição de toda a vegetação ripícola existente em 68 km de cursos de água na variante B ou 92
km na variante A, sendo esta constituída essencialmente por amial, habitat prioritário 91E0;
desaparece cerca de 73% da área de distribuição das espécies U. delphinus (endemismo ibérico) e A.

anatina no rio Tâmega, considerando-se um impacte local e regional muito significativo e significativo
a nível nacional, dado que as populações do Tâmega de A. anatina foram consideradas as mais
importantes a nível nacional e que o decréscimo populacional de U. delphinus poderá estar a ocorrer
noutras bacias, aumentando a importância da conservação das suas populações;
existe afectação parcial de uma população de M. margaritifera e, no caso da variante A, o
desaparecimento de uma das duas melhores populações desta espécie a nível nacional, sendo esta
uma espécie ameaçada a nível mundial e para a qual Portugal ainda não designou áreas suficientes
para assegurar a sua conservação;
haverá expansão do bivalve exótico C. fluminea a todas as albufeiras do SET, criando condições para
a sua expansão para outras albufeiras e cursos de água, e agravando os impactes sobre as espécies
de bivalves nativas, situação que se verificará também no SIC Alvão-Marão por colonização do AH
Gouvães;
várias espécies da fauna serão significativamente afectadas, desaparecendo da zona ou diminuindo
de densidade, como sejam a Truta, o Bordalo, o Escalo, o Lagarto-de-água, a Rã-ibérica, a Toupeirade-água e a Lontra, sendo que várias são espécies protegidas e/ou ameaçadas, com significância a
nível local, regional e nacional;
as espécies de peixes exóticas expandir-se-ão a todas as albufeiras do SET e cursos de água
afluentes aumentando os impactes sobre as populações de peixes nativas, por competição ou
predação, incluindo os cursos de água do SIC Alvão Marão. Duas das espécies são consideradas
invasoras pelo Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de Dezembro, para as quais deveria ser elaborado um
plano de controlo ou erradicação;
será criada uma barreira à conexão das populações da fauna das duas margens do rio Tâmega, com
implicações sobre todas as espécies terrestres não voadoras e muito em especial do Lobo. Essa
barreira impedirá a conexão do núcleo Peneda-Gerês com o núcleo Alvão-Padrela, contribuindo para a
extinção deste último, e impedindo a ligação Este-Oeste da sub-população de Lobo a norte do Douro,
a mais importante do país, aumentando a sua vulnerabilidade e promovendo a extinção das alcateias
mais afastadas dos núcleos fontes que estarão localizados na Peneda-Gerês e em Montesinho;
há destruição de uma das duas melhores populações da espécie Maculinea alcon em ambas as
variantes e afectação das espécies Coenagrion mercoriale e Oxygastra curtisii, espécies dos anexos da
Directiva Habitats para as quais Portugal ainda não designou áreas suficiente para a sua conservação,
sendo o SIC Alvão-Marão um dos poucos locais conhecidos de presença de O. curtisii;
este projecto afecta de uma forma significativa várias áreas com interesse para a conservação como
sejam o Sitio Importante para a Toupeira-de-água do rio Tâmega, a Área Prioritária de Conservação
do Lagarto-de-água das Serras do Barroso e do Alvão, e o troço da bacia do rio Tâmega a preservar
no âmbito do Plano de Bacia Hidrográfica do Douro;
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os impactes decorrentes deste projecto afectam os valores naturais do Sítio de Interesse Comunitário
da Rede Natura Alvão-Marão, nomeadamente valores considerados prioritários, como os habitats
4020 e 91E0 e o Lobo-ibérico, e consequentemente a sua integridade como SIC;
não é possível à CA propor a emissão de parecer favorável para qualquer das alternativas
analisadas no EIA, atendendo ao acima exposto, e em particular no que se refere à afectação do Sítio de
Interesse Comunitário da Rede Natura Alvão-Marão, considerando o estipulado sobre a afectação em causa
no Art.º 10º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril (na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º
49/2005, de 24 de Fevereiro), que estipula, no n.º 9, que um projecto que afecte a integridade de um SIC
não pode ser realizado, no n.º 10, que um projecto com conclusões negativas na avaliação de impacte
ambiental só poderá ser implementado se não houver alternativas e se for reconhecido o interesse público, e
o n.º 11 que estipula que quando um projecto afecte habitats ou espécies prioritários dentro de um SIC,
apenas podem ser evocadas razões de saúde ou segurança públicas, consequências benéficas primordiais
para o ambiente ou outras razões de reconhecido interesse público, mediante parecer prévio da Comissão
Europeia.
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:
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.
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