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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento à legislação sobre o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 
(AIA), 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 Direcção-Geral de Energia e Geologia, na qualidade 
de entidade licenciadora, apresentou à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) relativo ao projecto “Reforço de Potência do Aproveitamento 
Hidroeléctrico de Salamonde - Salamonde II”, em fase de Projecto de Execução, cujo 
proponente é a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. 

A APA, como Autoridade de AIA, ao abrigo do Artigo 9.º do referido diploma, nomeou a 
respectiva Comissão de Avaliação (CA), a qual é constituída pelas seguintes entidades e seus 
representantes:  

 Agência Portuguesa do Ambiente (APA) – Eng.ª Catarina Fialho, Dr.ª Clara Sintrão e 
Eng.ª Cecília Simões; 

 Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, I.P. (ICNB) – Arqt.ª Alcinda 
Tavares; 

 Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR) – 
Dr.ª Alexandra Estorninho; 

 Direcção Regional de Cultura do Norte (DRC-Norte) – Dr. David Ferreira; 

 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR–N) – Arqt.ª 
Alexandra Cabral; 

 Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH-Norte) – Eng.ª Maria João 
Magalhães; 

 Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. – Dr.ª Susana Machado. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou o seguinte: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de 
Avaliação. 

2. Análise técnica do EIA e documentação adicional, e consulta do Projecto de Execução. 

 No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a 
solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 5, do Artigo 13º, do Decreto-Lei 
n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
197/2005 de 8 de Novembro.  

 O proponente entregou o aditamento, tendo sido considerado que a informação 
relativa ao Ordenamento do Território não dava resposta adequada ao pedido de 
elementos adicionais, em aspectos considerados relevantes e essenciais à avaliação do 
projecto. 

 Em sede de audiência prévia, o proponente apresentou um documento com 
elementos e esclarecimentos adicionais aos apresentados no aditamento, ao que a CA 
considerou que poderia ser declarada a conformidade. 

3. Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Águas de Portugal 
Serviços Ambientais, S.A. (AdP), Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), 
Autoridade Florestal Nacional (AFN), Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 
Rural (DGADR), Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e Direcção Regional de 
Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte). Os pareceres recebidos encontram-se em 
anexo e foram analisados e integrados no presente parecer. 

4. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projecto, no dia 7 de Setembro de 
2010, onde estiveram presentes os representantes da CA (APA, ARH-N, IGESPAR e 
CCDR-Norte), do proponente, e da equipa que elaborou o EIA.  
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5. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu por um período de 21 dias 
úteis, de 2 a 30 de Agosto de 2010. 

6. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

7. Elaboração do parecer final. 

 

3. O PROJECTO 

ENQUADRAMENTO E OBJECTIVOS DO PROJECTO 

Na década de 50 entraram em funcionamento o conjunto de aproveitamentos implantados 
na bacia hidrográfica do rio Cávado, que actualmente integram o Sistema Hidroeléctrico do 
Cávado-Rabagão-Homem, do qual faz parte o Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde. 

O Sistema Hidroeléctrico do Cávado–Rabagão–Homem é constituído pelos seguintes escalões 
com exploração da responsabilidade da Direcção de Produção Hidráulica da EDP Produção 
(Grupo EDP): 

 Alto Rabagão; 

 Paradela / Vila Nova; 

 Venda Nova / Vila Nova; 

 Salamonde;  

 Caniçada; 

 Vilarinho das Furnas;  

 Penide. 

O escalão de Salamonde é constituído pelo Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde, 
construído no rio Cávado. Este aproveitamento entrou em funcionamento em 1953 e 
destina-se essencialmente à produção de energia eléctrica, aproveitando uma queda de 
aproximadamente 118 m disponibilizada entre a albufeira de Salamonde, com NPA à cota 
(270,36), e a albufeira da Caniçada, imediatamente a jusante, com NPA à cota (152,50). 

A barragem de Salamonde é uma barragem de abóbada em betão com 75 m de altura e 203 
m de desenvolvimento no coroamento, situado à cota (271,80). A albufeira criada pela 
barragem é bastante limitada em termos de área e de capacidade de armazenamento. No 
NPA, à cota (270,30), a albufeira cobre uma área de 2,4 km2 e tem uma capacidade total de 
armazenamento de 65 hm3. Para o nível mínimo Extraordinário (NmE), à cota (259,00), a 
capacidade útil é de 23,4 hm3. A queda média disponível entra as albufeiras de Salamonde e 
da Caniçada é de aproximadamente 118 m. 

A área total de bacia dominada pela albufeira de Salamonde é de aproximadamente 
640 km2, gerando um escoamento anual médio da ordem de 1 050 hm3, ou seja, cerca de 
33 m3/s. 

Os escoamentos gerados na bacia total de Salamonde são previamente regularizados nas 
albufeiras de Alto rabagão, Venda Nova e Paradela, cuja capacidade de armazenamento útil 
total é bastante elevada (cerca de 820 hm3, ou seja 80% do escoamento médio anual), 
permitindo regularizar de forma significativa as afluências a Salamonde. 

A actual central de Salamonde encontra-se equipada com dois grupos Francis com potência 
nominal unitária de 21 MW e um caudal nominal unitário de aproximadamente 22 m3/s sob 
uma queda útil de 115 m. A produção média anual é da ordem é cerca de 232 GWh. 

O caudal equipado na actual central é apenas ligeiramente superior ao caudal médio 
afluente, o que implica tempos anuais de operação muito elevados e uma reduzida 
capacidade de modulação da produção. Esta característica era compatível com as 
características da rede nacional nas décadas de 50 e de 60. 
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Actualmente, os aproveitamentos são solicitados a fornecer essencialmente energia em 
horas de cheia e de ponta, bem como a equilibrar as variações de produção resultantes da 
variabilidade das origens eólicas. 

É neste enquadramento que surge a necessidade de implantar o Reforço de Potência do 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde – Salamonde II. 

Estão ainda previstos dois novos reforço nos aproveitamentos do sistema Cávado – Rabagão, 
além de Salamonde II: Venda Nova III, entre as albufeiras de Venda Nova e de Salamonde 
(queda de 400 m) e Paradela II, entre as albufeiras de Paradela e de Salamonde (queda de 
440 m). 

Este projecto destina-se a poder evitar um número significativo de horas de funcionamento 
de centrais termoeléctricas, com ganhos ambientais na redução das importações de 
combustíveis fosseis, no pressuposto de que a energia para alimentar as bombas será 
essencialmente proveniente de produção eólica excedentária em períodos de menor procura 
do diagrama de cargas (horas de vazio). 

O objectivo de Salamonde II é aumentar a capacidade instalada de bombagem, como 
complemento essencial para o acréscimo de energia de origem eólica no Sistema Eléctrico 
Nacional, com as características aleatórias que lhe estão associadas. A central de Salamonde 
II será equipada com um único grupo reversível, com capacidade nominal de turbinamento 
de 200 m3/s e uma potência de 207 MW. 

CARACTERIZAÇÃO DO PROJECTO 

O Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde – Salamonde II situa-
se na região Norte, abrangendo território das sub-regiões de Alto Trás-os-Montes (concelho 
de Montalegre, freguesia de Cabril) e Ave (concelho de Vieira do Minho, freguesias de 
Salamonde e Louredo). 

A área prevista para a implantação do projecto encontra-se parcialmente inserida no Parque 
Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) e no Sítio Classificado da Rede Natura 2000 SIC 
PTCON0001 (Peneda-Gerês). Dentro das áreas sensíveis, o projecto prevê apenas a melhoria 
de um caminho existente e a escavação do leito menor do rio Cávado a jusante da nova 
restituição, já que os limites do PNPG coincidem com o rio Cávado. Para acesso à área a 
nova restituição será implantada uma ponte metálica no caminho actualmente existente na 
margem direita (a qual será mantida para as acções de manutenção), de modo a evitar a 
abertura de um novo acesso marginal ao rio, na margem esquerda (fora do PNPG). 

O Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde – Salamonde II 
aproveitará a queda de aproximadamente 118 m compreendida entre as albufeiras de 
Salamonde e de Caniçada, cujos níveis de pleno Armazenamento (NPA) se situam 
respectivamente às cotas (270,36) e (152,50). 

A solução adoptada para Salamonde II compreende um esquema implantado no maciço da 
margem esquerda do rio Cávado constituído pelos seguintes elementos principais: 

 Um circuito hidráulico subterrâneo, constituído por um trecho de adução revestido e 
por um túnel de restituição não revestido, com tomada de água na albufeira de 
Salamonde e restituição na albufeira de Caniçada; 

 Uma central subterrânea, em caverna, localizada perto da extremidade de montante 
do circuito hidráulico, equipada com um único grupo reversível; 

 Um edifício de apoio e subestação, implantados numa plataforma situada à superfície. 

O circuito hidráulico será implantado na margem esquerda do rio Cávado, não interferindo 
assim com a área que pertence ao Parque Nacional Peneda Gerês, e será constituído pelas 
seguintes componentes: 

 Tomada de água, com o respectivo bocal, torre de comportas e transição para a 
secção corrente do trecho de adução; 
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 Trecho de adução, com 200 m de desenvolvimento, constituído essencialmente por 
um poço vertical, a que se segue um troço sub-horizontal dotado com revestimento 
blindado, incluindo a transição para a espiral da turbina-bomba; 

 Transição entre a saída do tubo de aspiração e a zona de inserção da chaminé de 
equilíbrio cujo poço tem 20 m de diâmetro e 50 m de altura, a que se segue nova 
transição para a secção corrente do túnel de restituição; 

 Túnel de restituição, sub-horizontal, não revestido, com cerca de 1960 m de extensão 
e 11,5 m de diâmetro, ligando a referida transição ao bocal de restituição; 

 Estrutura de restituição. 

A extensão total do circuito hidráulico, incluindo a tomada de água, a restituição e o trecho 
que abrange a chaminé de equilíbrio é de cerca de 2 300 m. 

A nova central irá localizar-se a cerca de 70 m a Sul da central actual. O edifício de apoio e a 
subestação, à superfície, serão implantados sobrejacentes à caverna da central e perto da 
subestação existente. 

A central de Salamonde II consiste numa caverna a cerca de 70 m de profundidade. Nas 
imediações dessa zona será também instalada, sensivelmente à cota (300,00), a plataforma 
da subestação exterior do reforço de potência, com 70x40 m2, bem como o edifício de apoio. 

Entre os pisos da nave da central e a subestação irá desenvolver-se verticalmente um poço, 
com 6,5 m de diâmetro, destinado a acesso, ventilação da central e à instalação dos 
barramentos blindados que conduzem a energia produzida até ao transformador à superfície. 

A central será equipada com um único grupo reversível, do tipo Francis de eixo vertical, com 
o plano da roda à cota (115,0). 

O acesso principal à central é efectuado através de um túnel com secção em forma de 
ferradura, de hasteais inclinados e soleira plana, com diâmetro característico interior de 8,50 
m, uma extensão de cerca de 970 m, com pendente longitudinal uniforme de 10%. O 
emboquilhamento deste túnel situa-se na encosta da margem esquerda à cota (220). 

O acesso às obras subterrâneas é feito através de um poço de estrada, com cerca de 
1033 m, construído a partir da EM-103-4. A pendente longitudinal máxima desta estrada é 
de 10%. No seu percurso, esta estrada dá acesso à plataforma da subestação e cruza a linha 
de água que corre nas imediações da central actual (rio Mau). 

O volume teórico total de escavação em rocha será cerca de 480 000 m3, os quais serão 
depositados na escombreira. 

A construção do projecto consiste num conjunto de obras essencialmente subterrâneas, 
sendo também necessário desenvolver algumas obras à superfície, como o edifício de apoio e 
subestação, a tomada de água, restituição, acessos, escombreira, desvio do rio Mau e 
estaleiros. 

O edifício de apoio e a subestação são adjacentes e localizam-se sobre a zona de 
implantação da central, ocupando a orla da plataforma que alojou anteriormente os 
estaleiros da obra da barragem sendo servidos pela estrada de acesso à central. 

A subestação terá uma área total de implantação de 70x40 m2, com plataforma à cota 
(306,0). 

O edifício de apoio, com um único piso, será formado por dois corpos com 10 m de largura e 
50 e 35 m de comprimento, sustentando os bordos Norte e oeste da plataforma da 
subestação. 

A tomada de água ficará localizada imediatamente a montante da barragem de Salamonde. 
Em termos construtivos, relativamente à ensecagem da zona de trabalhos, a captação terá o 
rasto cerca de 25 m abaixo da cota do NPA da albufeira. 

A estrutura de captação será construída ao abrigo de uma ensecadeira em betão de planta 
circular com 25 m de raio e cerca de 26 m de altura máxima. A construção da ensecadeira 
será realizada no decurso de um período de dois meses durante o qual se procederá ao 
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abaixamento do nível da albufeira de Salamonde. Este abaixamento foi programado de forma 
a coincidir com a construção da restituição do aproveitamento de Venda Nova III na albufeira 
de Salamonde. 

O acesso à plataforma superior da tomada de água será realizado a partir da estrada que dá 
acesso ao coroamento da barragem de Salamonde, por meio de um troço de estrada com 
cerca de 120 m de extensão e 6 m de largura de plataforma. 

A restituição irá localizar-se a montante da restituição do aproveitamento de Salamonde. 
Será efectuada a ensecagem da zona de trabalhos, mediante a construção de uma 
ensecadeira. 

O acesso ao emboquilhamento do túnel e às obras à superfície é feito pelas seguintes vias de 
acesso: a estrada de acesso à central, o caminho de acesso à restituição e os ramais de 
acesso à tomada de água e à subestação e edifício de apoio. 

As principais vias de comunicação a utilizar têm origem nos acessos existentes ao 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde, pelo que apenas será necessário proceder à 
construção de raiz de um novo troço de acesso ao emboquilhamento do túnel de acesso à 
central – estrada de acesso à central – e à beneficiação de um caminho existente, para 
aceder à restituição. 

A estrada de acesso à central desenvolve-se entre a EM 103-4 e o emboquilhamento do 
túnel de acesso à central, numa extensão total de 1 033 m. A transposição do rio Mau será 
realizada através de uma ponte de betão armado com 7,5 m de altura e um vão livre de 5 
m, tendo sido adoptada uma sobrelargura de 1,5 m no intradorso da curva. 

O acesso à central é constituído por uma plataforma com 6,50 m e composto por uma faixa 
de rodagem com 5,50 m de largura, e constituída por duas vias de 2,75 m cada, e duas 
bermas exteriores com 0,50 m de largura cada. 

O acesso à restituição, com uma extensão de 2 413 m, inicia-se no coroamento da barragem 
de Salamonde, permitindo aceder à plataforma da estrutura da restituição. O acesso é 
constituído por uma faixa de rodagem com 4,0 m de largura. O atravessamento do rio 
Cávado será efectuado por meio de uma ponte constituída por um tabuleiro simplesmente 
apoiado, com 50 m de vão livre, a que correspondem 52 m entre eixos de apoios nos 
encontros. O tabuleiro da ponte terá uma largura de 7,5 m – faixa de rodagem de 4,0 m, 
bermas exteriores de 0,5 m e dois passadiços com 1,25 m). 

Estes acessos permanecerão após conclusão da obra, sendo necessários para aceder, 
durante a fase de exploração, aos elementos de obra referidos. 

O acesso temporário à escombreira aproveita, através da beneficiação, um antigo caminho 
da época de construção da barragem, vindo da zona da subestação e edifício de apoio, 
encontrando a escombreira na plataforma da mesma. 

O acesso à plataforma superior da tomada de água será efectuado a partir da estrada que dá 
acesso ao coroamento da barragem de Salamonde, por meio de um troço de estrada de 
nível, à cota (273,0), com cerca de 120 m de extensão e 6 m de largura de plataforma. 

O acesso à plataforma de manobra das grelhas e das comportas ensecadeiras da restituição 
será efectuado a partir da margem direita do Cávado por meio de uma ponte sobre o rio 
Cávado, com 50 m de vão livre. 

Para construção do projecto será necessário realizar um conjunto de escavações, das quais 
resultará, na globalidade, um volume de escombro de cerca de 820 000 m3 a 850 000 m3, ao 
qual será necessário dar destino, tendo sido previsto o depósito em escombreira de cerca de 
800 000 m3, tendo em conta que cerca de 50 000 m3 serão utilizados na obra.  

O EIA propõe que os escombros sejam depositados na zona de uma antiga pedreira da 
barragem de Salamonde, no vale do rio Mau, referindo que o local foi fortemente 
intervencionado aquando da construção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde. 
Esta escombreira localiza-se à face da EM-103-4, e possui capacidade de encaixe para o 
volume total de escombro previsto, encontrando-se simultaneamente a uma distância 
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favorável da obra, sendo a ligação entre ambas assegurada por caminhos já existentes, a 
beneficiar. 

O rio Mau atravessa actualmente a escavação correspondente à antiga pedreira utilizada na 
construção da barragem de Salamonde. A utilização desta escavação como escombreira 
bloqueará o escoamento actual do rio, cujo leito original, segundo o EIA, foi destruído 
aquando da construção da pedreira para a construção do aproveitamento existente. Assim, o 
EIA propõe o desvio do rio Mau a céu aberto por meio de um canal de betão armado, 
construído na fase inicial dos trabalhos, o qual se desenvolverá escavado ao longo da 
vertente leste da pedreira, acompanhando a futura linha de contacto da escombreira. 

A solução proposta contempla ainda a construção de um pequeno açude em betão com cerca 
de 4 m de altura, o qual desviará as águas do rio para o canal, o qual terminará a jusante 
numa bacia de dissipação por ressalto. 

O EIA prevê que a zona principal de estaleiros ocupará uma área total de cerca de 10 000 m2 
situada entre a EM-103-4 e o vale do rio Mau, na zona onde anteriormente foi instalado o 
estaleiro da barragem de Salamonde. 

Nas zonas da tomada de água e da restituição, essencialmente devido aos volumes de 
trabalho em causa e à dimensão destes elementos de obra, é necessário construir 
ensecadeiras temporárias de betão, impondo condicionamentos às albufeiras de Salamonde 
e Caniçada. 

De acordo com o EIA, os dois períodos de condicionamento da albufeira de Salamonde 
programados no âmbito da construção do empreendimento de Venda Nova III serão também 
aproveitados para a construção da ensecadeira da tomada de água do empreendimento de 
Salamonde. 

O quadro que se segue apresenta os condicionamentos aos níveis de retenção das albufeiras 
de Salamonde e Caniçada. 

Albufeira 
Período Condicionamento ao 

nível de retenção Início Fim 

Salamonde 
(NPA=270,36) 

1 de Maio de 2011 15 de Julho de 2011 (< 247) 
15 de Julho de 2011 31 de Agosto de 2011 (< 261) 
15 de Maio de 2013 15 de Junho de 2013 (< 247) 

Caniçada 
(NPA=152,50) 

1 de Maio de 2012 15 de Julho de 2012 (< 138) 
15 de Maio de 2014 15 de Junho de 2014 (< 138) 

O EIA apresenta uma análise de grandes condicionantes para a linha eléctrica de ligação de 
Salamonde II à Rede Nacional de Transporte. Esta linha aérea, com uma tensão de 400 kV, 
terá aproximadamente uma extensão de cerca de 4 km desde a subestação de Salamonde II 
até um novo Posto de Corte, que também servirá Venda Nova III, e que se admite vir a ser 
construído em local a definir, numa zona intermédia entre Salamonde e Frades. 

 

4. APRECIAÇÃO DO PROJECTO 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

A área prevista para a implantação do projecto encontra-se parcialmente inserida no Parque 
Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) e no Sítio Classificado da Rede Natura 2000 SIC 
PTCON0001 (Peneda-Gerês). Dentro das áreas sensíveis, o projecto prevê apenas a melhoria 
de um caminho existente e a escavação do leito menor do rio Cávado a jusante da nova 
restituição, já que os limites do PNPG coincidem com o rio Cávado. Para acesso à área a 
nova restituição será implantada uma ponte metálica no caminho actualmente existente na 
margem direita (a qual será mantida para as acções de manutenção), de modo a evitar a 
abertura de um novo acesso marginal ao rio, na margem esquerda (fora do PNPG). 
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Ecossistemas das Águas Superficiais 

Situação de Referência 

A caracterização da situação de referência suporta-se: 

 No estudo da dinâmica das condições referentes para as massas de água do 
sistema de albufeiras do Alto Cávado (designadamente Caniçada, Salamonde, 
Paradela e Venda Nova); 

 No estudo das condições referentes dos habitats e espécies existentes no 
segmento fluvial, de características lóticas, do rio Cávado entre a barragem de 
Salamonde e o regolfo da albufeira da Caniçada, por este ser representativo de 
um troço ribeirinho com níveis de humanização e artificialização baixos ocorrendo 
aí, formas de uso/ocupação e uma ainda significativa multiplicidade de habitats, 
com interesse para a biodiversidade. 

À priori, “…considerou-se que para a analise da situação de referência dos ecossistemas 
aquáticos, os impactes ocasionados pelo reforço de potência serão previsivelmente mais 
pronunciados, como resultado das variações dos níveis de armazenamento nas referidas 
albufeiras e da alteração dos caudais libertados, naquele troço do rio Cávado”. 

“Os dados obtidos permitirão ainda definir o interesse ecológico global do segmento em 
estudo do rio Cávado na área abrangida pelo empreendimento, bem como avaliar o grau de 
conservação dos ecossistemas. Deste modo será possível prever o desvio relativo a esta 
situação de referência criada pelo aumento de potência, bem como traçar as medidas 
apropriadas de protecção ou de mitigação dos impactes associados com a execução deste 
projecto, e definir o processo de monitorização.” 

Consideram-se adequados os critérios e as metodologias utilizadas (albufeiras: comunidades 
algais, nos termos da DQA e troço lótico: estado de alteração morfológica, ictiofauna, 
macroinvertebrados e comunidades florísticas, aquáticas, ribeirinhas e terrestres associadas 
e parâmetros físico-químicos) para a obtenção da informação necessária à caracterização da 
situação de referência e subsequente avaliação dos impactes ambientais do projecto, que à 
priori, conforme é dito, serão previsivelmente mais pronunciados, como resultado das 
variações dos níveis de armazenamento nas referidas albufeiras e da alteração dos caudais 
libertados, no referido troço lótico do rio Cávado. 

Quanto à situação actual das albufeiras que integram o Alto Cávado os estudos permitem 
concluir pela elevada variabilidade sazonal destes ecossistemas, com especial incidência nas 
albufeiras de Salamonde e Caniçada, com amplitudes intensas dos parâmetros físico-
químicos e biológicos. De um modo geral pode-se “classificar a albufeira de Salamonde como 
mesotrófica, até 2003, verificando-se que a partir de 2003, há uma melhoria visível da 
qualidade da água pelo que desde então é oligotrófica, e a da Caniçada como mesotrófica, 
embora em períodos pontuais possam apresentar-se eutróficas devido ao aumento de 
fósforo, o qual nem sempre é coincidente com o período estival. …” 

“De uma maneia geral, tem-se observado uma melhoria dos parâmetros em análise ao longo 
do período considerado para ambos os sistemas, a que não deve ser alheio a instalação de 
sistemas de tratamento de águas residuais … nas respectivas bacias de drenagem”. 

Para o troço lótico, quanto à qualidade físico-quimica “conclui-se que se está perante águas 
ácidas e com um baixo conteúdo em sais, indicadoras de baixa produtividade biológica. A 
concentração em oxigénio foi ligeiramente inferior ao que se observa num curso de água 
com estas características turbulentas, em grande medida pelo facto da água ser libertada 
dum estrato inferior da albufeira”. Esta é uma condicionante da presença de algumas 
espécies mais intolerantes a este parâmetro. 

Quanto à qualidade dos habitats aquáticos e ribeirinhos, no troço lótico, há a referir um bom 
estado de conservação em geral, sendo que o troço mais a montante é o que apresenta 
melhor diversidade de Habitats (HQA V), decorrente em grande medida da melhor estrutura 
da vegetação ripícola, embora também de uma maior diversidade do meio físico, conforme é 
referido. “Este sector é portanto crucial em termos de preservação por potenciar maior 
biodiversidade.” 
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Relativamente à vegetação aquática e ribeirinha regista-se a ocorrência de habitats e 
espécies protegidos ao abrigo da directiva habitats, nomeadamente o habitat prioritário 
91E0* Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae), registando-se também a ocorrência do habitat 4010 complexos 
higroturfosos, não expressamente referenciados. Da análise da diversidade florística e 
espécies com valor de conservação regista-se a ocorrência da Drosera rotundifolia, e 
Narthecium ossifragum, associadas aos complexos higroturfosos, e consideradas em perigo 
de extinção em Portugal Continental (Lopes & Carvalho, 1990). 

Na caracterização da fauna piscícola é referido que o troço em análise “ …é um troço de 
transição entre comunidades salmonícolas e ciprinícolas, sendo de realçar a presença da 
truta, o que permite aquilatar que a qualidade da água é suficientemente aceitável, dado ser 
uma espécie intolerante. Verifica-se uma dominância de espécies ciprinícolas autóctones, 
especialmente da boga, embora tenham sido detectadas duas espécies exóticas (…) a sua 
origem provém da albufeira da Caniçada.” 

“Nenhuma das espécies capturadas está classificada no Livro Vermelho dos Vertebrados de 
Portugal (ICN, 2005) com estatuto de conservação.”Não foi confirmada a ocorrência da 
espécie potencial Margaritifera margaritifera, espécie em perigo, constante do ANEXO B-II e 
B-V do DL 140/99, revisto pelo DL 49/2005 de 24 de Abril.  

Em síntese a avaliação feita quanto ao estado ecológico do sector lótico do rio Cávado é na 
sua globalidade com tendo um excelente Estado Ecológico. 

Avaliação de Impactes 

Na fase de construção é previsível o aumento da turbidez, da quantidade de sedimentos 
finos na água e a entrada acidental de poluentes provenientes do parque de máquinas e/ou 
das lavagens e preparação de betões com impactes negativos sobre o fitolancton (reduzida a 
média magnitude e significância, indirecto, temporário, de curto prazo, provável reversível e 
local), sobre a ictiofauna (reduzida a média magnitude e média significância, indirecto, 
temporário, de curto prazo, provável reversível e local) e sobre a fauna macrobentónica 
(reduzida a média magnitude e significância, indirecto, temporário, de curto prazo, provável 
reversível e local). 

Para a fase de exploração, no EIA é referido que o novo de regime de exploração com 
reforço de potência, originará variações mais intensas do nível das águas nas albufeiras da 
Caniçada e Salamonde e um aumento do potencial de erosão, no troço lótico a jusante da 
restituição e na zona interníveis das albufeiras, que deverá ser acompanhado e 
monitorizado; por outro lado que a redução, no tempo dos fenómenos de estratificação por 
aumento dos volumes de água em circulação no sistema (Venda Nova, Salamonde e 
Caniçada), com redução da temperatura média no período de estio e aumento da 
solubilidade de oxigénio podendo eventualmente potenciar-se uma dominância das 
clorofiláceas, em detrimento das cianofíceas, o que constituirá um impacte positivo 
expectável sobre a qualidade da água e o fitoplancton, com o novo regime de exploração, 
embora de baixa média magnitude, média significância, indirecto, de curto/médio prazo, 
provável irreversível e de expressão loco/regional. 

Os principais impactes previsíveis, nas comunidades piscícolas do troço lótico entre as 
albufeiras de Salamonde e Caniçada resultantes das obras previstas para o reforço de 
potência, para o troço de 225 m compreendido entre a restituição de Salamonde e o regolfo 
da Caniçada, já que o restante troço de 2 270 m será praticamente inalterado, são 
nomeadamente alterações na composição e abundância relativa das espécies presentes no 
troço de 225 m, transformado de lótico em lêntico, por prolongamento da albufeira da 
Caniçada; tendência para o desaparecimento de espécies autóctones de requisitos ecológicos 
mais exigentes, caso da truta-de-rio, possibilidade de redução de outras espécies autóctones 
ciprinícolas, devido a alterações ambientais e potencial modificação do habitat piscícola com 
consequente perda de zonas adequadas de reprodução. No restante troço de 
aproximadamente 2 km prevê-se que poderão dominar as espécies autóctones, mesmo 
tratando-se de espécies exigentes, aspecto que importa monitorizar. 
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Flora, Vegetação, Habitats e Fauna Terrestres 

Situação de Referência 

De acordo com critérios e métodos considerados adequados foram identificados para a área 
em estudo, as seguintes ocorrências: charnecas húmidas atlânticas setentrionais de Erica 
tetralix (4010), comunidades de ervas altas higrófilas das orlas basais e dos pisos montano e 
alpino (6430), vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica (8220), rochas 
siliciosas com vegetação pioneira da Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii 
(8230), carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (9230). 

Relativamente às espécies da flora inventariadas há a referir a ocorrência com estatuto legal 
de protecção, de Quercus suber protegida ao abrigo do DL 169/2001, alterado pelo DL 
155/2004 de 30 de Junho e do Ruscus aculeatus (Anexo B-V do DL 140/99 alterado pelo DL 
49/2005 de 24 de Fevereiro. 

De registar, ao longo do corredor fluvial, a ocorrência de Acacia dealbata, em manchas de 
regeneração e troços da galeria ripícola, que como referido “o principal risco que esta espécie 
exótica pode apresentar no corredor fluvial é o de desalojar as comunidades nativas por 
ocupação física do habitat, por excesso de ensombramento e por efeito de mecanismos 
alelopáticos”. 

Em síntese, considera-se assim que no troço do vale do Cávado em análise “… persistem 
comunidades ribeirinhas e comunidades higrófilas associadas às vertentes, formando um 
mosaico com apreciável fitodiversidade (…). Foram identificados 5 habitats da RN2000 
(efectivamente 6 considerando o habitat prioritárioo 91E0*) e 62 espécies de plantas 
vasculares, das quais duas estão legalmente protegidas”.   

“Trata-se contudo de um troço do rio sem conectividade a montante e a jusante, 
encontrando-se em isolamento reprodutivo desde a construção dos aproveitamentos 
hidroeléctricos de Salamonde e Caniçada. O actual isolamento genético da vegetação 
ribeirinha pode dificultar as possibilidades de reconstituição das comunidades vegetais em 
caso de perturbação, devido a factores vários …” inerentes à própria ecologia da reprodução. 

“A presença na galeria ripícola de Acacia dealbata, espécie exótica com elevado potencial 
invasor, cuja expansão é facilitada por alterações do coberto vegetal e por mobilizações do 
terreno, deverá ser ponderada na intervenção prevista.Só assim se poderá prevenir uma 
situação análoga à do vale do rio Gerês, afluente da margem direita do Cávado …”, situação 
a monitorizar e a compensar. 

Decorrente do estudo desenvolvido e de acordo com critérios e métodos que se consideram 
adequados conclui-se da grande diversidade de habitats da área em estudo, onde ocorrem 
35,6% de espécies do total das espécies de Portugal e 27,9% das espécies da avifauna. No 
que respeita à herptofauna, ocorrem 64,7% do total de espécies de anfíbios (11 do total de 
17) e 60,7% de répteis (17 do total de 30) relativamente ao total nacional. 

Associado à diversidade de habitats, e em particular aos “matos com afloramentos 
rochosos”, aos “bosques mistos” e “zonas húmidas”, ocorrem espécies particularmente 
representativas e com estatuto de conservação, inclusive ao abrigo da Directiva Habitats 
(transposta para a legislação nacional pelo DL 140/99 alterado pelo DL 49/2005 de 24 de 
Fevereiro), havendo a registar nomeadamente para a avifauna: a águia cobreira (Circaetus 
gallicus) e águia calçada (Hiraaetus pennatus), o gavião (Accipiter nisus), o bútio-vespeiro 
(Pernis apivorus) e o açor (Accipiter gentilis) o falcão peregrino (Falco peregrinus), espécies 
ameaçadas em Portugal (estatuto vulnerável).  

O lobo ibérico (Canis lupus), espécie de conservação prioritária, ao abrigo da Directiva 
Habitats, de ocorrência confirmada, sendo a alcateia da Cabreira a de maior proximidade à 
área de intervenção, ou a lontra (Lutra lutra); no grupo dos quirópteros, para além de quatro 
espécies de ocorrência registada, sem estatuto de conservação especial, registam-se, o 
morcego-rato-grande (Myotis myotis), mocego-rato-pequeno (Myotis blythii), o morcego-de-
franja (Myotis nattereri) e morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii), o morcego-de-
ferradura-mediterrânico, o morcego-de-ferradura-grande e o morcego-de-ferradura-
pequeno, espécies em declíneo e de grande importância conservacionista sendo que a 
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espécie de mocego-rato-pequeno (Myotis blythii) é uma espécie criticamente em perigo e as 
outras espécies vulneráveis. Na herpetofauna referem-se as espécies de rã-verde (Rana 
perez), a lagartixa do mato (Psammodromus algirus) e a lagartixa ibérica (Podarcis 
hispanica), a salamandra lusitânica (Chioglossa lusitanica), a víbora cornuda (Vipera latastei) 
e a potencial ocorrência de tritão-palmado (Lissotriton helveticus), espécies igualmente 
protegidas ao abrigo da Directiva Habitats. 

Foram definidas, por níveis de sensibilidade, para a fauna terrestre, Nível I – Áreas “Muito 
Sensíveis” a que correspondem os “Afloramentos rochosos”e Nível II – Áreas “Sensíveis”, a 
que correspondem os “Bosque Misto” e “Vegetação Ribeirinha”, ocorrências cujas áreas 
surgem cartografadas, no DES.Nº 06 à escala 1:25 000 do dossier ANEXOS do EIA. 

Avaliação de Impactes 

Na fase de construção prevêem-se níveis de afectação significativos para a fauna terrestre, 
através da perda e/ou degradação de habitats, nomeadamente com a diminuição da 
qualidade da água, risco de contaminação de solos e a destruição directa de habitats de 
grande importância para a diversidade faunística – bosques mistos (cerca de 11 ha, 
correspondente a 5,20%), vegetação ribeirinha (0.3 %), os sistemas lênticos das duas 
albufeiras, bem como o troço lótico do rio Cávado entre as duas albufeiras e a área de 
afloramentos e escarpas rochosas, nestes últimos não é quantificada a sua afectação. 

Alterações comportamentais sobre espécies de maior sensibilidade à perturbação, a 
ictiofauna, o lobo ibérico, as rapinas e os quirópteros, a ocorrência de mortalidade 
especialmente sobre a herpetofauna. 

Ainda na fase de construção, em particular sobre a área integrada no Parque Nacional da 
Peneda Gerês associado à acção – Beneficiação do caminho na margem direita, com 
alargamento pontual da plataforma, rectificação pontual do traçado e redução de pendente 
no troço junto à barragem, prevê-se a afectação de habitats protegidos no âmbito do DL 
140/99, revisto pelo DL 49/2005 de 24 de Fevereiro (Directiva Habitats), designadamente “ 
vegetação de rochas graníticas com fácies sombrio e húmido e fácies seco (habitats 8220 e 
8230, ANEXO B-I), urzal de Erica tetralix com humidade edáfica permanente (habitat 4010 
do ANEXO BI), bem como matos de Genista tridentata e Erica australis, medronhal com 
Arbutus unedo e Frangula alnus e exemplares adultos de Quercus suber (protegido pelo DL 
169/2001 de 25 de Maio). 

De grande importância pelo impacte que tem sobre a biodiversidade da zona envolvente é 
referido que “a perturbação inerente à abertura de acessos e plataformas de trabalho a solo 
nu pode constituir um estímulo ao processo de invasão por Acacia dealbata, que poderá 
ocupar locais em que a vegetação foi cortada ou o solo mobilizado, aumentando a sua área 
de ocorrência através da expansão das manchas invasoras já mencionadas ou de dispersão 
por transporte à distância, (…) resultando num impacte negativo de reduzida a média 
magnitude, e elevada significância, de incidência indirecta e permanente, de feito a longo 
prazo e provável, irreversível e de expressão regional”.  

Na fase de exploração são referidos, embora de significância reduzida a média, os impactes 
relacionados com algum acréscimo de perturbação da fauna, decorrentes da presença 
humana e da circulação de viaturas, e a eventual contaminação de áreas com o derrame 
acidental de poluentes químicos resultantes da manutenção. É ainda referido o impacte da 
indução de deposição de sucatas, ao longo dos acessos, em particular no acesso da margem 
direita, no território do Parque Nacional, pelo que se recomenda o condicionamento destes 
acessos.  

Impactes Cumulativos 

Na fase de construção os impactes cumulativos estão relacionados com os impactes 
associados à acção de condicionamento do nível de água nas albufeiras de Venda Nova, 
Paradela, Salamonde e Caniçada, nomeadamente ao nível do “Rebaixamento do nível 
freático” e da “Interferência com o fluxo hídrico subterrâneo”e das consequências para o 
caso em análise. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2253 

 

 

 
Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde                             Pág. 11 
 - Salamonde II 

Projecto de Execução 

Considerando que os aquíferos que se encontram na envolvente das diferentes albufeiras 
não se encontram em ligação hidráulica é indiferente se as albufeiras rebaixam, para efeitos 
de concretização das obras, em simultâneo ou em momentos desfasados não acarretando 
alterações significativas nos impactes induzidos. 

Os impactes cumulativos tornam-se particularmente relevantes na perspectiva da qualidade 
da água. Serão particularmente significativos os aspectos resultantes da descida 
extraordinária das cotas das albufeiras de modo a ser feita a construção da tomada de água 
e a restituição e o potencial de contaminação com materiais arrastados e provenientes de 
químicos derramados acidentalmente. Revelando-se que a realização simultânea das obras 
(reforço de potência nas barragens de Venda Nova, Salamonde e Paradela), é mais 
favorável, comparativamente com a realização das obras de construção desfasadas, contudo 
tratando-se sempre de um impacte negativo, cumulativo, temporário, de medida magnitude 
e significância, reversível de âmbito local-regional, pelo facto de se verificar um menor 
número de rebaixamentos. 

Relativamente à qualidade da água “… a maior circulação de água em todo o sistema tenderá 
a estabilizá-lo em torno de uma melhor qualidade da água, mais oxigenada e temperaturas 
médias relativamente mais reduzidas, na medida em que entrarão no regime de circulação 
camadas mais profundas … Em termos globais os reforços de potência simultâneos previstos 
irão desencadear uma transferência assinalável a partir das diferentes albufeiras, com uma 
tendência para reduzir o fenómeno de estratificação monomítica estival …”, o que resultaria 
num impacte positivo, de média a elevada magnitude e significância para o conjunto das 
albufeiras do sistema Cávado-Rabagão, com carácter permanente para a fase de exploração 
e de expressão local-regional. 

Na fase de exploração, “… como aspecto mais vincadamente negativo ressalta a continuidade 
de uma faixa litoral sem abrigo para as espécies aquáticas, já que a mesma é desprovida de 
vegetação”. 

Para a Flora, Vegetação e Habitats Terrestres, verificam-se impactes cumulativos resultantes 
da multiplicação no sistema dos impactes directos e indirectos já assinalados para a albufeira 
de Salamonde, o que é tanto mais significativo quanto maior a área intervencionada. 

PAISAGEM 

Relativamente a este factor ambiental, por insuficiência da sua abordagem não são 
adequadamente avaliados os impactes ambientais, sendo por isso desconhecidos os 
seguintes impactes: 

 Na componente humanização, o impacte previsível sobre algumas das componentes 
do sistema agrosilvopastoril e do funcionamento sistémico nomeadamente: 

 o impacte gerado pela diminuição dos níveis freáticos quer na fase de construção 
quer na fase de exploração, sobre as áreas agrícolas e prados regados, quando o 
próprio EIA enuncia a afectação das captações, cerca de 134 identificadas no 
inventário hidrogeológico da EDP (entre nascentes, minas poços e furos), como 
um impacte negativo de magnitude média e significância média, com uma 
incidência directa, duração permanente, ocorrência provável, irreversível e de 
abrangência local; 

 o impacte gerado pelas eventuais rupturas geradas na rede de percursos de 
pastoreio extensivo, ou na rede de trilhos utilizados em actividades e práticas das 
comunidades locais, onde se inclui a gestão e maneio das áreas de suporte às 
actividades e práticas do sistema agrosilvopastoril tradicional; 

Alterações que pela fragilidade do contexto em que subsistem estes sistemas, 
podem determinar rupturas definitivas que conduzem ao abandono de áreas e das 
respectivas infra-estruturas (normalmente ainda de grande valor patrimonial), 
com consequências que levam à simplificação e empobrecimento do mosaico 
paisagístico e da qualidade ambiental que lhes está associada (biodiversidade, 
infestantes, incêndios, etc.). 
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 Na componente ecológica, não são efectivamente avaliados os impactes sobre os 
sistemas ribeirinhos e habitats associados – rio Cávado e o rio Mau. O enchimento do 
local da antiga escombreira não permite, conforme é referido, a reposição da 
morfologia anterior à pedreira, antes altera essa morfologia ao transformar um 
talvegue numa forma convexa a que se associa o desvio e artificialização do rio Mau. 
Verificam-se acréscimos nas áreas impermeabilizadas pela construção das novas 
estruturas e infra-estruturas, reconhece-se o aumento da instabilidade e erosão das 
margens e o risco da proliferação das invasoras (Acacia dealbata), alguns dos 
aspectos que se consideram determinantes para a avaliação do impacte do projecto 
em análise, sobre a integridade do funcionamento da estrutura ecológica da Paisagem 
e consequentemente da sua qualidade ambiental e perceptual. 

De considerar a construção da Linha de transporte de energia, que irá conduzir a clareiras de 
terreno, nevoeiro eléctrico e a potenciais problemas de segurança, ocasionando perturbações 
nos habitats, impactes visuais, ruído e campos electromagnéticos. 

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

Situação de Referência 

O projecto refere-se ao Aproveitamento Hidroeléctrico (AH) de Salamonde e localiza-se no 
rio Cávado, entre as confluências com o rio Fafião (confluência a jusante), localizado na 
margem direita, e com o rio de Saltadouro (confluência a montante), localizado na margem 
esquerda, respectivamente a 2,93 e 2,29 km.  

Os escoamentos gerados na bacia total de Salamonde são previamente regularizados nas 
albufeiras de Alto Rabagão, Venda Nova e Paradela, cuja capacidade de armazenamento útil 
é bastante elevada (cerca de 80% do escoamento médio anual), o que permite regularizar 
de forma muito significativa as afluências à albufeira de Salamonde. Assim, aquelas 
barragens/albufeiras permitem regularizar de forma muito significativa as afluências à 
albufeira de Salamonde. Por outro lado, a albufeira criada pela barragem de Salamonde é 
bastante limitada em termos de área e de capacidade de armazenamento, cobrindo, para o 
NPA à cota 270,36, uma área de 237 há e disponibilizando uma capacidade útil de 
armazenamento de 65 hm3. O escoamento gerado pela precipitação na bacia hidrográfica da 
albufeira de Salamonde (158.44 km2) corresponde a cerca de 28% da área total. 

O EIA apresenta uma caracterização do regime de exploração a que se encontram sujeitas as 
albufeiras de Salamonde, de Venda Nova, de Paradela e da Caniçada, uma vez que os 
caudais turbinados em Venda Nova e Paradela são descarregados na albufeira de Salamonde 
e os volumes turbinados em Salamonde são descarregados na Caniçada e a partir da 
Caniçada são bombados caudais para Salamonde. 

A bacia hidrográfica na secção do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde, 
aproximadamente à cota 200 m, com uma área total de 614,90 km2 e um perímetro de 
142,53 km, apresenta uma forma alongada e pouco recortada de acordo com os valores 
obtidos para o factor de forma e índice de compacidade de Gravelius, cujos valores são de 
0,21 e 1,61, respectivamente. A relação entre os lados do rectângulo equivalente é de 1,9.  

O curso de água principal que percorre longitudinalmente a bacia hidrográfica é o rio Cávado. 
Este nasce na Serra do Larouco aproximadamente à cota 1500 percorrendo até ao local da 
barragem 53,22 km e apresentando um declive médio é de 2,44%. 

Os principais afluentes do rio Cávado, na área da bacia hidrográfica própria do AH de 
Salamonde, são na sua margem direita o rio Pincães e a Ribeira de Cabril e, na sua margem 
esquerda os rios Saltadouro e Rabagão. 

A bacia hidrográfica do rio Cávado é limitada, a norte, pela bacia hidrográfica do rio Lima e a 
este e sul, pelas bacias do rio Douro e do rio Ave. A bacia hidrográfica apresenta uma área 
de cerca de 1613 km2. 

A sua rede hidrográfica é mais densa na margem direita do que na margem esquerda. Os 
seus principais afluentes são, na margem direita, o rio Homem e na margem esquerda, o rio 
Rabagão. O rio Homem apresenta um comprimento de 45 km desde a nascente, na Serra do 
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Gerês. O rio Rabagão, com um comprimento de 37 km, nasce entre as Serras do Barroso e 
Larouco. 

As disponibilidades hídricas na bacia hidrográfica do rio Cávado, em regime natural, estão 
fortemente dependentes da forma como a precipitação se distribui espacial e temporalmente. 
Tal situação deve-se ao facto de os aquíferos terem uma reduzida capacidade de 
armazenamento, o que se traduz numa resposta relativamente rápida do escoamento à 
ocorrência da precipitação e, praticamente, a não realização de regularização inter-anual 
subterrânea. Assim, o ciclo hidrológico anual da precipitação reflecte-se directamente no 
escoamento, sendo em regime natural muito pouco significativa a dependência do 
escoamento anual médio entre anos hidrológicos, à semelhança do que se passa com a 
precipitação anual média, isto é, pode afirmar-se que na bacia hidrográfica do rio Cávado as 
séries anuais de precipitação e escoamento são independentes. 

A variabilidade dos valores do escoamento anual está fortemente condicionada pela 
variabilidade dos valores de precipitação. A ocorrência dos escoamentos apresenta, também, 
apreciável variabilidade, que se manifesta espacial e temporalmente. Assim, a variabilidade 
temporal manifesta-se a nível inter-anual (com séries de anos seguidos secos ou húmidos) e 
sazonal (com diferenças enormes entre os escoamentos dos meses de Inverno e de Verão). 

As albufeiras afectadas directamente pelo Projecto, que se localiza no rio Cávado, são as 
albufeiras de Salamonde e de Caniçada, localizando-se a tomada de água na primeira das 
albufeiras referidas e a restituição na segunda. A queda média disponível entre as albufeiras 
de Salamonde e de Caniçada é de aproximadamente 118 m. 

A albufeira de Salamonde recebe, além das afluências próprias da bacia hidrográfica, os 
volumes de água descarregados e turbinados dos aproveitamentos hidroeléctricos de 
Paradela (rio Cávado) e Venda Nova (rio Rabagão). 

Qualidade físico química 

Para a determinação da situação de referência quanto a esta componente, analisou-se a 
qualidade da água das albufeiras da Venda Nova, de Paradela, de Salamonde e de Caniçada.  

A caracterização da situação de referência foi realizada, entre outros (não sei se valerá a 
pena falar do que se obteve através da identificação das utilizações do meio hídrico e das 
fontes poluidoras e da avaliação dos dados de qualidade da água base obtidos através das 
medições nas estações de monitorização pertencentes à EDP de cada albufeira em estudo, 
com uma base aproximadamente trimestral, e que contempla as várias estações do ano), 
com recurso à classificação efectuada pelo INAG para os cursos de água superficiais de 
acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos, de acordo com os 
dados disponíveis, neste caso, para as albufeiras da Paradela e de Salamonde, do ano de 
1995 até 2008. 

De acordo com o sistema de classificação do INAG, a qualidade da água na albufeira de 
Salamonde a água foi sempre classificada na Classe B – Boa à excepção dos anos de 1997 e 
2008, em que foi classificada na classe C – Razoável devido, no primeiro caso, ao pH e à % 
de saturação de oxigénio dissolvido (OD) – que teve como valor mínimo, em Janeiro e 
Outubro, 65% saturação e no ano de 2008, devido ao Mercúrio (0,0006 mg/l). De referir 
ainda que em 2005 a água foi classificada na Classe E – Muito Má, devido à concentração de 
Fósforo total, registada nos meses de Junho e Julho de 2005. De notar que o ano de 2005 foi 
um ano bastante seco, o que poderá explicar os valores mais elevados de Fósforo total e de 
Fosfatos, face a outros anos. Quanto ao Mercúrio, este poluente não tem fontes conhecidas 
na área das albufeiras e como os valores são muito inferiores ao limite legal de 0,001 mg/l, 
não se considera ser relevante a avaliação mais detalhada deste parâmetro. Note-se ainda 
que o valor não conforme registado deve ser desprezado face à sua incoerência no conjunto 
global dos dados disponíveis de qualidade da água. 

Ecossistemas aquáticos 

Foi realizada uma caracterização das comunidades algais nas albufeiras da Venda Nova, 
Salamonde, Paradela e Caniçada a partir de um volumoso conjunto de dados físico-químicos 
e biológicos (ao longo da coluna vertical), recolhidos entre Maio de 1996 e Junho de 2009 
pelo LABELEC. A análise destes dados permitiu concluir pela elevada variabilidade sazonal 
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destes ecossistemas, com intensas amplitudes dos parâmetros físico-químicos e biológicos. 
De um modo geral, a Albufeira de Salamonde pode ser classificada como mesotrófica até 
2003 e oligotrófica, desde então. Na Albufeira de Salamonde, apenas ocorrem situações de 
anoxia na estação de amostragem mais próxima do paredão e sempre em profundidade. 

Relativamente ao segmento lótico (aproximadamente 3km) entre Salamonde e área de 
regolfo da Albufeira da Caniçada procedeu-se à análise do estado de alteração morfológica 
do canal e dos habitats fluviais e ribeirinhos. Simultaneamente, e durante o mesmo período 
de amostragem efectuou-se ainda a caracterização dos elementos biológicos (ictiofauna, 
macroinvertebrados e comunidades florísticas, aquáticas, ribeirinhas e terrestres associadas 
ao meio hídrico) juntamente com a determinação de alguns parâmetros físico-químicos. De 
salientar que a caracterização físico-química básica e os inventários biológicos foram 
efectuados durante o período ecologicamente mais critico (verão). 

A classificação do estado ecológico neste troço lótico baseou-se apenas nas comunidades de 
macroinvertebrados, uma vez que no presente estudo não se analisaram as comunidades 
fitobentónicas (diatomáceas). Desta forma, a classificação final do estado ecológico de 
acordo com este elemento biológico revelou, na globalidade, um Excelente Estado Ecológico. 

Avaliação de Impactes 

O EIA refere que uma vez que não haverá construção de novas barragens, nem criação de 
novas albufeiras, não se prevêem grandes alterações nos regimes naturais de escoamentos 
nas linhas de água. 

Fase de Construção 

Segundo o Estudo, o principal problema com a implementação do projecto, do ponto de vista 
dos recursos hídricos, diz respeito à ensecagem da zona de trabalhos para a construção da 
tomada de água que ficará localizada imediatamente a montante da barragem de 
Salamonde, assim como a restituição localizada já na albufeira de Caniçada. 

O EIA menciona que ao longo do período necessário para construção do reforço de potência 
de Salamonde II, que se prevê de cerca de 5 anos, será mantida a exploração aos níveis a 
que normalmente se encontram sujeitas as albufeiras de Salamonde – com os 
condicionamentos necessários à realização de Venda Nova III e Caniçada. No entanto, para a 
realização dos trabalhos nas frentes de obra da tomada de água e da restituição, de acordo 
com o programa geral de trabalho, será necessário impor condicionamentos às referidas 
albufeiras e, consequentemente, ao funcionamento condicionado da Central de Frades 
(Venda Nova II). 

O EIA refere que em síntese, os impactes da fase de construção estão relacionados com o 
regime de exploração das albufeiras que se afiguram mais significativos ao nível da Central 
de Frades, dados que em Salamonde os abaixamentos do nível da água apenas têm 
relevância no regime de exploração quando se atingem as cotas mínimas e em Caniçada já 
no passado terem ocorrido oscilações de níveis similares aos previstos para a fase da 
construção. 

Dado o regime de exploração da albufeira de Salamonde, as variações de nível são 
consideradas um impacte negativo de magnitude média e de carácter temporário, sendo 
globalmente pouco significativo. 

O EIA refere que as variações de níveis induzirão impactes na albufeira da Caniçada, sendo 
estes considerados negativos, de magnitude média e de carácter temporário, sendo 
globalmente pouco significativo. 

Os abaixamentos na albufeira de Salamonde influenciarão a exploração da Central de Frades, 
afigurando-se como um impacte negativo, de magnitude elevada e globalmente significativo, 
apesar de temporário., potenciando a diminuição de energia disponível na rede. 

As principais características das obras superficiais, as quais são susceptíveis de vir a causar 
potenciais impactes ambientais são: 

 Tomada de Água 
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O principal problema diz respeito à ensecagem dos trabalhos, uma vez que a captação terá 
um rasto cerca de 25 metros abaixo da cota do NPA da albufeira. A construção da 
ensecadeira será realizada no decurso de um período de 2 meses durante o qual se 
procederá ao abaixamento do nível da albufeira de Salamonde. O abaixamento coincidirá 
com a construção da restituição do aproveitamento de Venda Nova III na albufeira de 
Salamonde. 

 Restituição 

A ensecagem da zona de trabalhos, será realizada mediante a construção de uma 
ensecadeira de altura razoável, funcionando o actual circuito hidráulico como sistema de 
derivação. 

Uma vez que neste local, o leito do rio se encontra a uma cota relativamente elevada, para 
obter condições hidráulicas adequadas, será necessário escavar um canal no leito do rio 
Cávado, num trecho situado a jusante da restituição, implicando uma escavação máxima no 
leito de 5 metros de profundidade.  

O acesso à plataforma de manobra das grelhas e das comportas ensecadeiras da restituição 
será efectuado a partir da margem direita do rio Cávado por meio de uma ponte com 50 
metros de vão livre. 

 Acesso 

O acesso ao emboquilhamento do túnel e às obras de superfície é feito pelas seguintes vias 
de acesso: a estrada de acesso à central, o caminho de acesso à restituição e os ramais de 
acesso à tomada de água e à subestação e edifício de apoio. 

A transposição do rio Mau, efectua-se através de uma ponte de betão armado com 7,5 de 
altura e vão livre de 5 metros. O atravessamento do rio Cávado será efectuado por meio de 
uma ponte com 50 metros de vão livre e 7,5 metros de largura. 

 Escombreira 

Os escombros resultantes da escavação da central, túneis, chaminé de equilíbrio, serão na 
sua maioria depositados na antiga pedreira da barragem de Salamonde, no vale do rio Mau, 
referindo o EIA possuir capacidade de encaixe para o volume total de escombro previsto. 

 Desvio do rio Mau 

O EIA refere que o rio Mau atravessa actualmente a escavação correspondente à antiga 
pedreira utilizada na construção da barragem de Salamonde. A utilização desta escombreira 
bloqueará o escoamento actual do rio, cujo leito original teria sido destruído aquando da 
constituição da pedreira para construção do aproveitamento existente. O EIA propõe o seu 
desvio a céu aberto por meio de um canal de betão armado, passando a constituir o traçado 
definitivo do rio Mau neste trecho. 

Na extremidade de montante da escombreira será construído um pequeno açude em betão 
com cerca de 4 m de altura, o qual desviará as águas do rio para o canal e terminará a 
jusante numa bacia de dissipação por ressalto, restituindo a água ao leito natural do rio Mau 
em condições de velocidade compatíveis com a sua configuração e revestimento. O EIA 
refere ainda que o canal foi dimensionado para o caudal de cheia centenário. 

 Abastecimento de água 

Devido aos elevados volumes necessários para as obras subterrâneas e instalações 
industriais, a captação para esses usos far-se-á directamente a partir da albufeira de 
Salamonde. O EIA considera este consumo cerca de 0,1% da capacidade útil da albufeira. 
Relativamente às instalações sociais, o abastecimento de água será facultado através da 
rede pública existente no local onde estas venham a ser instaladas. O EIA refere que serão 
instalados sistemas de decantação que permitirão reutilizar as águas tratadas nos processos 
construtivos. Estimou em termos médios para um período anual, 30% da água consumida 
nas actividades industriais seja proveniente de captação da albufeira e 70% proveniente dos 
sistemas de decantação. 

 Águas residuais 
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O EIA considera as seguintes águas residuais geradas, domésticas, bombadas das zonas de 
escavação, provenientes da lavagem de inertes, provenientes dos sistemas de lavagem de 
rodados e provenientes da preparação e transporte de betão. 

Refere que será construída uma rede de drenagem de águas residuais domésticas que 
encaminhará o efluente para destino adequado.  

 

Em suma, os principais impactes resultam da realização de acessos, da construção de um 
canal alternativo para um troço do leito do rio Mau e da execução de obras acessórias à 
criação desse canal, nomeadamente a construção de uma pequena barragem e a criação de 
uma bacia de retenção, a construção da ponte sobre o Cávado e a passagem hidráulica sobre 
o rio Mau, e ainda a execução das infra-estruturas da captação na albufeira de Salamonde, e 
da restituição na albufeira da Caniçada. 

Relativamente à ponte sobre o rio Cávado, embora os seus encontros atinjam ainda o leito 
de cheia, considera-se adequada a solução proposta, tendo em conta que a mesma 
contempla um vão livre de 50 m e atendendo ser pouco significativo o obstáculo que os 
encontros causam ao escoamento. 

Para a passagem hidráulica a construir no rio Mau considera-se aceitável a proposta, tendo 
em conta os cálculos apresentados no último esclarecimento adicional. 

No que diz respeito ao desvio do traçado do leito do rio Mau, com a criação de um canal 
artificial e a construção de um açude associado, consideram-se adequados os argumentos 
apresentados, justificativos da sua execução, tendo em conta que as alterações orográficas 
que já se verificam no local, devido à exploração de pedreira. 

Relativamente às características da bacia de retenção a criar a jusante do novo traçado do 
rio Mau, estas consideram-se adequadas, face aos últimos esclarecimentos prestados. 

Fase de Exploração 

No que respeita ao aproveitamento dos recursos hídricos para produção de energia eléctrica, 
o impacte é positivo, uma que aumentará a eficácia de forma assinalável através da 
utilização de grupos com rendimento mais elevado e de um melhor aproveitamento dos 
caudais pela redução dos descarregamentos. 

No que concerne aos níveis médios das cotas das albufeiras, verificar-se-á para os mesmos 
períodos de funcionamento oscilações diárias mais acentuadas do que as que actualmente se 
verificam. No entanto, estas descidas e subidas em Salamonde poderão ser atenuadas com 
as bombagens e turbinamentos provenientes de Venda Nova e Paradela, bem como as 
afluências naturais existentes. O EIA refere ainda que apesar de negativo, de magnitude e 
significância moderada, certo, de âmbito local e permanente, relativamente à situação 
actual, será positivo, de magnitude e significância moderada, certo de âmbito local e 
permanente, relativamente à situação de evolução sem o projecto (apenas com Venda Nova 
III). 

O EIA refere ainda que no que respeita às envolventes das albufeiras, contudo sempre nas 
respectivas zonas interníveis, estas oscilações terão um efeito negativo, dado que 
diariamente podem criar um efeito semelhante a um regime de marés, resultando numa 
alteração significativa do regime de exploração que tem vindo a ser verificado. Refere que o 
impacte destas oscilações é negativo, de magnitude média, certo, de âmbito local, 
permanente e globalmente significativo. 

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS 

Situação de Referência 

O projecto em análise encontra-se implantado, na sua totalidade, sobre formações cristalinas 
(rochas graníticas Variscas) que se caracterizam por apresentarem produtividades médias 
baixas, em aquíferos heterogéneos com permeabilidade por fissuração. Nestes terrenos, os 
horizontes superficiais de solo residual, resultado da alteração das rochas graníticas que 
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compõem o substrato, assumem um papel importante na protecção dos aquíferos 
subjacentes e na infiltração que promovem das águas para o mesmo aquífero. 

As produtividades determinadas para as unidades aquíferas graníticas suportam a existência 
de captações de água com grande relevância ao nível do consumo hídrico a nível local. 

A inventariação dos pontos de água apresentada no EIA, com grande desenvolvimento e 
abrangendo toda a área de influência imediata e alargada do projecto, traduz, de forma 
correcta, a realidade da utilização dos recursos hídricos subterrâneos nesta região. 

Avaliação de Impactes 

No EIA são identificados como principais impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos, 
durante a fase de construção, o risco de poluição acidental, a interferência e diminuição do 
fluxo subterrâneo, o rebaixamento do nível freático e a afectação de captações. Estes 
impactes são considerados genericamente como negativos, de magnitude média e 
significância reduzida.  

As zonas onde se desenvolvem as principais escavações (circuito hidráulico, túneis de 
ataque, chaminé de equilíbrio e outras), acompanhadas de espessuras de recobrimento 
considerável são áreas onde os impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos se farão 
sentir com maior acuidade (alteração da qualidade, rebaixamento do nível freático, 
diminuição da recarga, etc.). 

O EIA considera que, durante a fase de exploração, os principais impactes serão pouco 
significativos. Contudo deverá ser tido em consideração o facto de os túneis de ataque às 
frentes de obra permanecerem abertos e não revestidos, pelo que os impactes sobre os 
recursos hídricos deverão continuar activos. 

Considera-se que a realização em simultâneo, ou faseada, dos rebaixamentos do nível de 
água nas albufeiras, em consequência do desenvolvimento dos projectos para Venda Nova 
III e Paradela II, não acarreta qualquer alteração significativa nos impactes induzidos pela 
realização do projecto de Salamonde II. 

GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

Situação de Referência 

A caracterização da geomorfologia e geologia da área de estudo que o EIA apresenta 
encontra-se adequada para o objectivo. 

A região do Parque Natural do Gerês integra-se no Maciço Hespérico ou Maciço Ibérico que 
constitui uma das unidades estruturais da Península Ibérica e um segmento da Cordilheira 
Varisca da Europa. O projecto implanta-se numa área que se caracteriza por declives 
bastante acentuados, marcada pelo vale encaixado do rio Cávado de direcção geral ENE-
WSW. Segundo o relatório de EIA as vertentes do rio são plano-côncovas sem ruptura de 
declive, apresentando a vertente sul um declive médio de 27% e a norte de 35%. Os festos 
principais a norte do rio Cávado encontram-se a cotas entre os 350 e os 522 m, e a sul entre 
os 800 e os 983 m. 

A rede hidrográfica encontra-se fortemente encaixada em vales de traçado em geral 
rectilíneos e angulares de controlo de natureza tectónica. 

A área de estudo situa-se na unidade tectono-estratigráfica da Zona Centro Ibérica sendo 
formada por terrenos de idade paleozóica que incluem rochas graníticas e metamórficas. 
Litologicamente a barragem de Salamonde e o circuito hidráulico subterrâneo, central 
subterrânea e edifícios de apoio que constituem o projecto situar-se-ão no granito do Gerês. 
Este Granito é pós-orogenia varisca, apresentando-se na zona de implantação do projecto 
com uma fácies grosseira constituída essencialmente por quartzo e também feldspato 
potássico, plagioclase, biotite e outros minerais acessórios. Os veios de quartzo são 
frequentes ocorrendo em zonas de cisalhamento. No granito do Gerês predomina o sistema 
de fracturação com orientação N-S. 
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Em termos de sismicidade, e segundo o zonamento sísmico do território continental 
adoptado no Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas Edifícios e Pontes (DL 
235/83 de 31 de Maio), a área em estudo insere-se na zona sísmica D, a de menor risco 
sísmico em Portugal continental, à qual se atribui um valor de sismicidade � de 0,3. 

Relativamente a estruturas com actividade neotectónica refira-se que o vale do rio Cávado 
se situa num alinhamento que se classifica como falha provável com inclinação desconhecida 
e com movimentação vertical em que o bloco norte se encontra abatido em relação ao sul. 

Não são conhecidos valores geológicos com interesse científico ou com particular significado 
geológico na área afectada pelo projecto. 

 

Na área do projecto não se conhecem explorações de recursos minerais. No entanto, a zona 
de implantação deste projecto insere-se na Área do Gerês/Mogadouro e por isso apresenta 
potencialidade para volfrâmio, estanho e ouro, ocorrendo ainda nalguns pontos, quartzo e 
feldspato. Tal facto é comprovado por um pedido de concessão mineira para exploração de 
quartzo e feldspato e pelos pedidos de prospecção e pesquisa de quartzo e feldspato e de 
volfrâmio, estanho e molibdénio, as quais, no entanto, não se sobrepõem à área do projecto. 

Avaliação de Impactes  

Fase de Construção 

Nesta fase os principais impactes resultam essencialmente das actividades de desmonte do 
maciço rochoso por meios mecânicos e com recurso a explosivos e de depósito de terras.  

Actividades de decapagem e remoção de solos e de escavação: A decapagem e remoção de 
solos provocará um impacte na geomorfologia pela alteração das formas naturais do terreno 
e pelo aumento da erosão e instabilidade dos taludes. Ambos os impactes serão negativos de 
magnitude e significância reduzidas.  

A escavação do maciço rochoso que se irá realizar em particular para a abertura da caverna 
central e onde está envolvido a maior parte do volume de terras a movimentar, não terá 
impactes significativos na geomorfologia já que será uma intervenção subterrânea. 

Actividade relacionada com o depósito de terras: A principal acção de depósito de solos e 
rochas vai ocorrer na pedreira criada aquando da construção da barragem no início da 
década de 50 do século passado. Esta pedreira receberá todos os materiais de escombros 
que não puderam ser reutilizados ou escoados permitindo que haja uma correcção da 
geomorfologia do terreno e uma requalificação ambiental da actual pedreira que vai 
funcionar como depósito definitivo e que se encontra localizada no vale do rio Mau.  

Actividades de desmonte do maciço rochoso com recurso a explosivos: Segundo o EIA as 
acções de desmonte com recurso a explosivos irão verificar-se na escavação da maioria das 
frentes de obra uma vez que as características conhecidas do maciço rochoso (Granito do 
Gerês) apontam nesse sentido. Estima-se que uma parte considerável dos 610 000 m3 de 
volume de rocha que se prevê desmontar seja feita com recurso a explosivos. O principal 
impacte gerado por este tipo de desmonte é a diminuição da estabilidade das vertentes. O 
uso de explosivos irá provocar vibrações que poderão induzir alterações na estabilidade das 
vertentes, particularmente nas frentes de obra localizadas à superfície, provocando um 
incremento de queda de blocos. Trata-se de um impacte negativo com magnitude e 
significância reduzida. 

Não se prevê afectação na geologia em termos de destruição ou colmatação de valores 
geológicos pelo facto de estes não se conhecerem no local de implantação do projecto. No 
entanto, caso se revelem valores ou património desta índole durante a execução da obra 
estes deverão ser alvo de medidas de minimização. 

Fase de exploração 

Para este factor ambiental, o impacte positivo gerado pela correcção geomorfológica da 
pedreira do vale do rio Mau mantém-se nesta fase. 
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Relativamente aos recursos minerais, não se que a construção deste projecto produza 
impactes apreciáveis ao nível dos recursos minerais, por estes não serem conhecidos nessa 
área. 

SOLOS E USO DO SOLO 

De acordo com o EIA, a área de estudo abrange a Carta de Solos de Entre Douro e Minho. 

Segundo o EIA, os solos predominantes na área de estudo são incipientes (Leptossolos, 
Regossolos e Antrossolos). Os cambissolos revelam algum desenvolvimento do perfil mas a 
sua representação é diminuta. 

Os solos existentes na área em estudo são globalmente ácidos, pobres em bases, com teores 
de matéria orgânica médios e elevados, de textura mediana a grosseira, quase todos com 
pedregosidade apreciável. 

O uso actual do solo na área de intervenção deste projecto inclui os seguintes usos: 

 albufeiras 

 cursos de água 

 pinhais e eucaliptais 

 floresta exótica 

 floresta de outras folhosas 

 matos e incultos 

 agrícola 

 urbano descontínuo 

 infra-estruturas 

Destes, poderá considerar-se que as albufeiras constituem o elemento central de toda a área 
já que é sobre elas que recairão as principais operações/intervenções (ainda que, em termos 
de área de intervenção, se localizem em terceiro lugar). São duas as Albufeiras “afectadas”: 
Caniçada e Salamonde. 

No entanto, em termos reais, será a “floresta exótica” a principal afectada, pela grande 
maioria das obras previstas. Esta classe abrange, fundamentalmente, espécies invasoras, 
das quais se destaca o acacial. 

Logo de seguida, haverá algumas intervenções em “Floresta de folhosas”, ainda que em 
pequena escala, por grande parte das obras previstas. 

As intervenções previstas em tecido urbano referem-se à área do estaleiro, sendo o “tecido 
urbano” formado pelas construções que ainda ali existem do tempo da obra de construção da 
barragem de Salamonde. 

No que se refere ao Uso do Solo, considera-se como maior impacte, ainda que de pequena 
dimensão, a destruição de algumas folhosas por grande parte das obras, totalizando uma 
área aproximada de 2,98 hectares. De realçar, no entanto, que algumas das folhosas 
retiradas são espécies invasoras, o que reduz a amplitude do impacte. 

Por outro lado, atendendo a que a maioria das estruturas que compõem o projecto são 
subterrâneas e as intervenções superficiais muito pontuais, localizadas e sem grande 
expressão territorial, considera-se que o impacte gerado não terá grande expressão, sendo 
de prever a rápida evolução da área no sentido do equilíbrio existente. 

Outro dos aspectos importantes deste projecto refere-se às escavações inerentes ao circuito 
hidráulico, aos túneis e à central (obras subterrâneas). Na sua grande maioria, a área sujeita 
a estas obras correspondem a “áreas com risco de erosão”, e portanto delimitadas como 
REN. 

Prevê-se, nestas obras, a remoção de mais de 400 000 m3 de rocha. 
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Tendo presente a natureza da obra (subterrânea), não agravando, portanto, as condições de 
erodibilidade e de risco de erosão do espaço intervencionado, considera-se que esta se 
traduz num impacte de reduzida magnitude, não constituindo uma acção que agrave os 
riscos naturais e, portanto, o equilíbrio ecológico ali existente. 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

A área analisada abrange os concelhos de Montalegre e de Vieira do Minho. 

No entanto, a área ocupada no concelho de Montalegre é muito pequena e as intervenções 
aqui previstas reduzem-se à beneficiação de um caminho existente. 

A quase totalidade da obra realizar-se-á no concelho de Vieira do Minho. 

Analisado o PDM deste concelho verifica-se que a área estudada abrange: 

 espaços de aglomerado do tipo 2 

 espaços de aglomerado do tipo 3 

 espaços de expansão de aglomerados do tipo 2 

 espaços florestais 

 espaços agrícolas. 

No entanto, as obras desenvolver-se-ão fundamentalmente em áreas classificadas em 
Espaços Florestais e, em menor percentagem, em áreas integradas em Espaços de Expansão 
de Aglomerados do tipo 2. 

Consultado o Regulamento do PDM, nos artigos correspondentes às categorias de espaços 
intervencionados, verifica-se o seguinte: 
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Esta classe de espaços será ocupada por parte substancial do estaleiro. 

Dada a situação precária e temporária desta ocupação, considera-se não haver 
incompatibilidade com o estipulado no PDM em vigor. 

 

Nesta classe de espaços localizar-se-ão: a escombreira, a tomada de água (parcial), a 
restituição, a plataforma da subestação e o edifício de apoio, parte do estaleiro, parte do 
canal de restituição e o acesso a construir na margem esquerda.  

Na perspectiva de uma leitura abrangente da alínea d) do artigo 72º, no que ao conceito de 
“edificação” se refere, considera-se poder haver compatibilidade entre o proposto e o PDM 
desde que seja reconhecido o interesse da obra pelo órgão competente da autarquia 
(Assembleia Municipal). 

Para além destas, teremos ainda a considerar a ocupação de Albufeira, Albufeira e respectiva 
Faixa de Protecção, mas que se inclui nas áreas condicionadas, neste caso Reserva Ecológica 
Nacional. 
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A Albufeira será ocupada pela tomada de água (Salamonde) e pelo canal de restituição 
(Caniçada), enquanto que a Albufeira e respectiva Faixa de Protecção será ocupada pelo 
canal de restituição, na Caniçada. 

 

Em Montalegre haverá a ocupação de Albufeira, Albufeira e respectiva Faixa de Protecção, 
Espaços Florestais e Área Florestal de Uso Condicionado pela beneficiação do acesso à 
restituição. 

Quanto a áreas condicionadas, de referir apenas três tipos:  

 PNPG, onde a única intervenção prevista se restringe à beneficiação e um caminho 
que servirá de acesso à restituição; 

 Domínio Público Hídrico; 

 Reserva Ecológica Nacional. 

Quanto à Reserva Ecológica Nacional, na área de intervenção encontra-se os seguintes 
sistemas da REN: 

 Albufeiras 

 Zona de protecção às albufeiras  

 Áreas com riscos de erosão 

 Leitos de cursos de água. 

 

 

As intervenções previstas podem ser divididas em dois tipos: à superfície e em profundidade: 

 As intervenções em profundidade que colidem com espaços da REN de Vieira do 
Minho são as seguintes: 

 Circuito Hidráulico; Túneis; Central. 

 As intervenções à superfície que colidem com espaços da REN de Vieira do Minho são 
as seguintes: 
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1. Escombreira 

2. Tomada de água na albufeira de Salamonde 

3. Restituição na albufeira da Caniçada 

4. Plataforma da subestação e edifício de apoio 

5. Estaleiro 

6. Canal da restituição na albufeira da Caniçada 

7. Acesso a construir à tomada de água 

8. Acesso a construir ao emboquilhamento do túnel de acesso à central 

9. Acesso à restituição a beneficiar na margem direita. 

Nas intervenções à superfície os sistemas da REN afectados são, como já referido, Albufeiras 
e zona de protecção às albufeiras, áreas com risco de erosão e leitos de curso de água. 

O sistema Albufeiras e faixas de protecção às albufeiras é afectado pelas acções 2, 3 (zona 
de protecção), 6, 7 (zona de protecção) e 9 (zona de protecção), num total de 1,77 hectares. 

O sistema áreas com risco de erosão será afectado pelas seguintes intervenções: 1, 3, 4, 5, 
8 e 9, num total de 4,41 hectares. 

Quanto aos leitos de cursos de água, serão afectados pelas acções 1 e 8.  

A distribuição das afectações, por área e sistema, são as seguintes: 

 ELEMENTOS DA OBRA À SUPERFÍCIE 

REN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Áreas com 
risco de 
erosão (ha) 

2,54  0,01 0,09 0,04   0,83 0,90 

Albufeiras 
(ha) 

 0,05    0,73   0,05 

Zonas 
protecção 
albufeiras 
(ha) 

 0,21 0,19   0,14 0,03  0,37 

Não se encontra contabilizada a afectação do leito de curso de água (rio Mau). 

Quanto às afectações pelas obras em profundidade, estas distribuem-se da seguinte forma: 

 Circuito Hidráulico, Túneis e Central 

 0,01 ha em zonas de protecção a albufeiras 

 2,22 ha em áreas com risco de erosão. 

Em termos de movimentação de terras, são os seguintes os volumes identificados: 

 ELEMENTOS DA OBRA 

Movimentação 
terras 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Escavação a céu 
aberto 
(m3) 

7 590 
(desvio do 
rio Mau) 

23 930 32 925 35 665 
Foi o 
estaleiro da 
obra inicial 

38 
175 

3 260 50 755 3 785  

Escavação 
subterrânea (m3) 

         455 255 

Aterro (m3) 800 000 2 590  2 970    4 855 1 440  
Nota: 10 – Elementos de obra subterrâneos (circuito hidráulico, túneis e central) 

Plataforma da subestação – 2 205 m2 

Edifício de Apoio – 946 m2 
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Estaleiro – 10 000 m2 

Tendo presente o regime legal da REN em vigor (D.L. nº 166/2008, de 22 de Agosto) e o 
regime de excepções por ele previsto, verifica-se que a maioria das acções que cada um dos 
elementos de obra do projecto prevêem em espaço delimitado como REN se encontra 
interdito, destacando-se como exemplos: 

 Desvio do rio Mau; 

 Deposição de escombro; 

 Escavações; 

 Construções; 

 Impermeabilizações; 

 Destruição do coberto vegetal. 

Assim, a análise a efectuar às intervenções em REN terá de realizar-se no âmbito e com os 
efeitos previstos no artigo 21º do D.L. nº 166/2008, de 22 de Agosto. 

A única obra que poderá ser incluída nas excepções previstas no regime da REN é a que se 
refere ao alargamento da plataforma e pequenas correcções de traçado do acesso à 
restituição, na margem direita da albufeira. 

A autorização para esta intervenção, será concedida nos termos previstos no nº 7 do artigo 
24º daquele Decreto-Lei. 

À excepção da área sujeita a trabalhos subterrâneos, será a área a ocupar pela escombreira 
(área com risco de erosão e leito de curso de água) a mais afectada por esta obra já que 
nela se prevê o depósito de mais de 800 000 m3 de rocha. 

De recordar, no entanto, que esta área corresponde à que foi explorada como pedreira 
aquando da construção da barragem (nos anos 50 do Séc. XX), tratando-se de uma área 
artificializada, onde o rio Mau encontrou um novo leito (o leito natural do rio foi destruído 
pela exploração da pedreira). Este “novo” leito tem, no entanto, cerca de 50 anos. 

É proposto fazer-se a “reconstituição” do leito do rio Mau através de um canal. 

Quanto à plataforma da subestação (com uma área de implantação de 70X40 m2) e edifício 
de apoio (formado por dois corpos com 10 metros de largura e 50 e 35 metros de 
comprimento), totalizando uma área de implantação de 3 161 m2, e à área de estaleiro (que 
ocupará uma área total de 10 000 m2), ocuparão áreas já intervencionadas e edificadas 
aquando da construção do actual aproveitamento, pelo que não serão gerados novos 
desequilíbrios. Existem, ainda, no local, os edifícios construídos nessa altura. 

A tomada de água na Albufeira de Salamonde e a restituição na Albufeira da Caniçada terão 
impactes no sistema da REN “Albufeiras e faixa de protecção à albufeira”, implicando (a 
segunda restituição, ou, mais exactamente, o canal de restituição) obras de maior monta no 
leito do rio Cávado (escavação de um canal no leito do rio, com uma profundidade máxima 
de 5 metros).  

As acções com maior impacte à superfície, no que ao Ordenamento do Território diz respeito 
serão, sem dúvida, as que se relacionam com: 

1ª. A localização da escombreira, a qual implica a alteração do leito do rio Mau; 

e, em muito menor escala, com  

2ª. A construção do acesso ao emboquilhamento do túnel de acesso à central.  

A primeira principalmente porque, não só introduz grandes alterações no relevo, em área 
delimitada como “área de risco de erosão”, mas também porque implica uma alteração de 
um curso de água, também classificado como REN.  

De atender, no entanto, que os escombros serão depositados numa área artificialmente 
alterada, e que a sua deposição poderá restituir, de uma forma mais ou menos aproximada, 
do relevo inicial. 
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A segunda, principalmente por se tratar de um acesso novo, com uma extensão de 1 033 m 
em “áreas com risco de erosão” implicando, na maioria do seu traçado, escavações, mas 
exigindo igualmente, em 6 zonas, obras de contenção para aterros. Esta estrada implicará a 
construção de uma ponte de betão armado para atravessamento do rio Mau, com 7,5 metros 
de altura e um vão livre de 5,0 metros. 

Ainda no enquadramento da primeira, e quanto à alteração do leito do rio Mau, ainda que se 
afirme tratar-se de um impacte reduzido uma vez que, nesta zona, o escoamento se efectua 
através de um leito artificial (consequência da exploração da pedreira que terá destruído o 
leito natural do rio), a verdade é que o seu desvio a céu aberto através de um canal de betão 
armado não o tornará “naturalizado”, desconhecendo-se quais os efeitos deste desvio no 
normal escoamento das águas e/ou na manutenção do seu habitat. 

Outras Condicionantes 

Como referido, no âmbito do processo de AIA do presente projecto foi solicitado parecer a 
diversas entidades, tendo sido recebidos cinco pareceres, nomeadamente Águas de Portugal 
Serviços Ambientais, S.A. (AdP), Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC), Direcção-
Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), Direcção Geral de Energia e 
Geologia (DGEG) e Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte). 

A Águas do Noroeste, S.A. informa que não prevê vir a ter qualquer infra-estrutura que 
interfira com o projecto. 

Autoridade Nacional de Protecção Civil refere as medidas de minimização que considera que 
deverão ser incluídas na DIA, quer para a fase de construção como para a fase de 
exploração. 

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural informa que não se opõe à 
implantação do projecto. 

A Direcção Geral de Energia e Geologia informa que após análise dos elementos do projecto 
verificou que não existe sobreposição da área do estudo com áreas afectas a recursos 
geológicos com direitos concedidos ou requeridos, pelo que não vê inconveniente à 
implantação do projecto em avaliação. 

A Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte informa que não se opõe à 
concretização do projecto em causa. 

SOCIOECONOMIA 

Situação de Referência 

O EIA caracteriza os factores socioeconómicos centrando-se na demografia, nas actividades 
económicas e nas condições sociais e na qualidade de vida, na área de influência que 
envolve 12 freguesias que confinam com as albufeiras de Salamonde e Caniçada. 

NUT III Concelho Freguesia 

Alto Trás-os-Montes Montalegre Cabril 

Cávado Terras de Bouro 
Vilar de Veiga 
Rio Caldo 
Valdosendo 

Ave Vieira do Minho 

Ruivães 
Salamonde 
Louredo 
Cova 
Ventosa 
Caniçada 
Soenga 
Parada de Bouro 

O EIA efectua um enquadramento da área de estudo nas NUT em que se situam, analisando 
as variações populacionais, as densidades populacionais, indicadores de dinâmicas 
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demográficas e outros indicadores demográficos, como índices de envelhecimento e de 
dependência de idosos. 

Os concelhos em estudo perderam população, entre os dois últimos censos – 1991 e 2001 – 
entre 6,7% (Vieira do Minho) e 17,5% (Montalegre). AO nível das NUT III, Alto Trás-os-
Montes também perde população (5,1%), contrariamente às NUT III Ave e Cávado, que 
ganham população (9,4% e 11,3%, respectivamente). A área de estudo caracteriza-se por 
ter uma população envelhecida, principalmente na NUT III Alto Trás-os-Montes, com um 
índice de envelhecimento de 209,7 (2007) e Montalegre com 271,1 (2007). 

As freguesias da área de estudo caracterizam-se por uma dinâmica populacional 
marcadamente negativa – todas as freguesias perdem população entre 1991 e 2001 e quase 
todas registam decréscimos nas faixas mais jovens (excepção feita a Soengas e Cabril, que 
registaram acréscimos na faixa etária de 15-24 anos). 

Os ritmos de construção têm abrandado, ao longo da última década. Os núcleos 
populacionais alinham-se ao longo das principais estradas – EM103, En304 e EN308-1 – 
prolongando-se pelas vertentes ribeirinhas das albufeiras de Salamonde e Caniçada. 

O número de famílias regista saldos positivos e negativos significativos, com Salamonde e 
Soengas a registar a redução de maior valor, 11 e 11,1%, respectivamente. É também 
referida a redução da dimensão média das famílias. 

Alto Trás-os-Montes contribui com 1,4% para o PIB Nacional, enquanto que as NUT III Ave e 
Cávado contribuem com 3,0 e 3,6%, respectivamente. 

A população activa, por sectores de actividade, em 2001, está maioritariamente afecta ao 
sector secundário, nas NUT III Cávado e Ave e principalmente afecta ao sector terciário, na 
NUT III Alto Trás-os-Montes. Nos concelhos em análise a população activa é 
maioritariamente afecta ao sector terciário. Nas freguesias regista-se alguma variabilidade, 
sendo o sector primário o que apresenta sempre menor taxa de representatividade. 

Em termos evolutivos, entre 1991 e 2001, regista-se uma evolução positiva da taxa de 
actividade. 

Predominam as microempresas em toda a área de estudo, também caracterizada por baixa 
densidade de empresas, revelando o seu carácter predominantemente rural, apesar de as 
empresas no sector primário não terem expressão. Este facto revela que a actividade 
agrícola tem um carácter familiar e de subsistência. 

As taxas de desemprego, entre 1991 e 2001, aumentaram a nível regional e concelhio, 
embora algumas das freguesias contrariem esta tendência. 

As taxas de analfabetismo registam um decréscimo generalizado, entre 1991 e 2001, mas 
são superiores aos valores médios do Continente. 

As taxas de cobertura de abastecimento de água são relativamente baixas. 61%, na NUT III 
Ave e 85% na NUT III Cávado, sendo relativamente elevada na NUT III Alto Trás-os-Montes 
(96%). 

Os estabelecimentos de ensino cobrem a região até ao nível secundário, sendo que os três 
concelhos em estudo representam 2,5% do total dos alunos matriculados nas três NUT III 
em que se inserem. 

A área de estudo é servida apenas pela rede de estradas nacionais e municipais, sendo uma 
parte significativa do tráfego que chega à região, gerado a partir de Braga. 

O EIA identifica ainda actividades turísticas, nas suas vertentes cultural, religiosa, de 
natureza, náutico, activo (rede de trilhos pedestres), termal e rural. 

O EIA dá ainda conta do processo de comunicação a que o projecto já foi sujeito, durante o 
seu período de elaboração, pretendendo-se que o processo seja participativo. Considera o 
EIA que é relevante a contribuição do processo de participação dos representantes da 
população para a fase de identificação de impactes e de medidas mitigadoras. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo AIA N.º 2253 

 

 

 
Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde                             Pág. 27 
 - Salamonde II 

Projecto de Execução 

Avaliação de Impactes  

O EIA refere que, no seu conjunto, os impactes na população e actividades económicas, são 
positivos e significativos, de âmbito local, sobretudo em fase de construção e de âmbito 
nacional, em fase de exploração. 

Ao nível local, na fase de construção as oportunidades de criação de emprego, do pagamento 
de contrapartidas aos proprietários dos terrenos e a dinamização de algumas actividades 
económicas de forma directa e indirecta, são os impactes positivos identificados. 

Ao nível regional e nacional os impactes positivos relacionam-se com a satisfação crescente 
do consumo de electricidade, e a contribuição para o aumento de produção de energia 
eléctrica a partir de energias renováveis. 

Ao nível regional, tendo em conta a influência do projecto a montante e a jusante do 
aproveitamento de Salamonde é expectável a ocorrência de impactes negativos com alguma 
expressão durante a fase de construção, nos períodos em que se torna necessário baixar os 
níveis das albufeiras de Salamonde e Caniçada, nas actividades económicas e lúdicas 
relacionadas com o uso da água das albufeiras. Os impactes mais significativos ocorrerão nas 
actividades recreativas associadas ao plano de água da albufeira de Caniçada e na marina do 
rio Caldo.  

São identificados ainda impactes negativos de perturbação do quotidiano das populações na 
envolvente das obras de futura captação de água e central de Salamonde II e na área de 
estaleiro, de carácter temporário e globalmente pouco significativas. 

São identificados os períodos durante os quais os níveis das albufeiras descerão a níveis 
inferiores aos mínimos de exploração, que se situarão, em cada um dos anos em que 
decorrem as obras, entre o início de Maio e o final de Agosto. 

Fase de construção 

Assim, na fase de construção, o EIA identifica, no emprego, um impacte positivo, de 
magnitude elevada, muito significativo, directo, temporário, imediato, certo e reversível. O 
âmbito é considerado incerto e dependente do âmbito geográfico do recrutamento de mão-
de-obra a mobilizar, embora se preveja, que a nível local, esse recrutamento seja de 10 a 
20% do total. 

Tendo em conta que o ramo da indústria, incluindo a energia e construção é o mais 
representativo em termos de emprego da população activa, na NUT III Ave, a dinamização 
de actividades económicas, o impacte é positivo, de magnitude média, muito significativo, 
directo, temporário, imediato, certo e reversível e previsivelmente regional. 

A procura de estabelecimentos comerciais, na área da restauração, alojamento, alimentação 
e bebidas, especialmente nas freguesias de Salamonde e Louredo, constituirá um impacte 
positivo, de magnitude média, significativo, indirecto, temporário, imediato, certo e 
reversível e de âmbito local e concelhio. 

No seu conjunto, o valor do investimento induz, na economia regional e nacional, a um 
impacte positivo, de magnitude moderada, significativo, certo, de âmbito local, regional e 
nacional. 

As actividades de construção – desmatação, desaterros, movimentação de maquinaria e 
transportes de equipamentos, abertura e pavimentação de acessos, construção de obras 
subterrâneas, instalação de equipamentos e do estaleiro – trarão desconforto às populações 
vizinhas, com degradação da qualidade de vida e das acessibilidades, embora as construções 
sejam maioritariamente de uso temporário. Os impactes serão negativos, pouco 
significativos e temporários. De facto existe um conjunto de 34 moradias, com uso de 
carácter temporário, a Sul e Sudeste da barragem de Salamonde, de ambos os lados da 
estrada de acesso à barragem – EM103-4, sendo que as mais próximas se situam a cerca de 
50 m a Este da tomada de água e a cerca de 60 m a Sul do estaleiro. O impacte é negativo, 
de magnitude moderada, significativo, directo, temporário, imediato, certo, reversível e de 
âmbito local. 
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O uso de explosivos, prevendo-se duas pegas diárias de fogo, e tendo em conta as curtas 
distâncias das habitações mais próximas (cerca de 50 m), o impacte é negativo, de 
magnitude média, significativo, esporádico e temporário, provável, reversível e de âmbito 
local. 

Ao nível das acessibilidades é identificado um ponto de maior perigosidade, na circulação 
rodoviária e pedonal, no entroncamento da EM103-4, com a EN103, bem como todo o 
percurso na EM103-4, entre a EN103 e a barragem. O impacte é negativo, de magnitude 
reduzida, pouco significativo, directo, temporário e esporádico. 

Manter-se-á o trânsito no coroamento da barragem, ligando Salamonde a Fafião, ocorrendo 
perturbação por aumento de tráfego gerado pela obra. 

É identificado ainda como impacte positivo, de magnitude reduzida, pouco significativo, 
certo, permanente e de âmbito local e concelhio, a beneficiação do acesso à restituição, na 
margem direita, por facilitar o combate a incêndios florestais, permanecendo na fase de 
exploração. 

As variações significativas de nível previstas para as albufeiras de Salamonde (superiores a 
23 m) e de Caniçada (superiores a 14 m), darão origem a impactes negativos e indirectos 
nas actividades associadas ao plano de água e margens das albufeiras. A albufeira de 
Caniçada (sendo a Marina do rio Caldo, um dos locais de referência) dispõe de condições 
atractivas para a prática de um conjunto de actividades recreativas, muitas delas náuticas, 
sendo considerado um dos aspectos mais sensíveis no âmbito do projecto, uma vez que 
ficará inibida a utilização de acessos ao plano de água, através das rampas, passadiços e 
escadas articuladas existentes. É referido que o acesso a embarcações poderá ser efectuado 
a partir de outros pontos, mas com deficientes condições de acessibilidade e conforto, 
reduzindo também significativamente as áreas navegáveis. Os períodos previstos de 
rebaixamento e respectivas cotas são, de 1 de Maio a 15 de Julho de 2012 (nível da albufeira 
138,0 m) e de 15 de Maio a 15 de Junho de 2014 (nível da albufeira 138,0 m). Os impactes 
são aqui identificados, como sendo negativos, de magnitude reduzida, pouco significativo, 
certo, temporário, reversível e de âmbito local. 

A degradação da qualidade visual da paisagem constitui também um impacte negativo, de 
magnitude média, significativo, certo, temporário, reversível e de âmbito local. 

Na albufeira de Salamonde, apesar de não serem permitidas, verificam-se actividades 
náuticas e recreativas, designadamente para a prática de banhos na confluência do rio cabril 
com o rio Cávado. A ocupação humana é praticamente inexistente nas margens, excepto 
junto à barragem (antigo bairro da EDP) e na margem esquerda do rio Cabril, no local da 
ponte da EM308 entre Pincães e Cabril, onde existe um restaurante. Os períodos previstos de 
rebaixamento e respectivas cotas são, de 1 de Maio a 15 de Julho de 2011 (nível da albufeira 
247,0 m), de 15 de Julho a 31 de Agosto de 2011 (nível da albufeira 261,0 m) e de 15 de 
Maio a 15 de Junho de 2013 (nível da albufeira 247,0 m). De referir que estes 
rebaixamentos decorrem do reforço de potência de Venda Nova III, não sendo, por esta via 
atribuíveis ao projecto em análise. Mesmo sem Venda Nova III, dada a reduzida ocupação 
humana das margens da albufeira de Salamonde, os impactes seriam negativos, de 
magnitude média, pouco significativos, certos e temporários, reversíveis e de âmbito local. 

Fase de exploração 

A melhor eficiência energética devida à reversibilidade do novo sistema e a instalar por 
articulação com os excedentes de produção eólica nacional, nas horas de vazio, o que 
permite reforçar a energia potencial disponível para a produção hidroeléctrica, constitui um 
impacte positivo, de magnitude média, significativo, certo, permanente, irreversíveis e de 
âmbito nacional. Este impacte enquadra-se nos compromissos assumidos por Portugal com a 
adesão ao Protocolo de Quioto. 

O fornecimento à Rede Eléctrica Nacional da energia eléctrica a produzir constitui um 
impacte positivo para as populações, de magnitude reduzida, certo, permanente, irreversível 
e significativo, de âmbito local, regional e nacional. 

Ao nível do emprego, nesta fase, o impacte não é significativo, uma vez que a central será 
completamente automatizada. 
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As variações de nível, nesta fase, são superiores às variações actuais decorrentes dos 
regimes de exploração das albufeiras. O EIA identifica os impactes decorrentes deste 
agravamento das variações de nível, como sendo negativos e indirectos. 

São avaliados 3 cenários; cenário 0 - considerando a realização do segundo reforço de 
potência de Venda Nova (Venda Nova III); cenário 1 - considerando a realização do segundo 
reforço de potência de Venda Nova (Venda Nova III) e o reforço de potência de Salamonde II 
e cenário 2 - considerando a realização do segundo reforço de potência de Venda Nova 
(Venda Nova III), o reforço de potência de Salamonde II e o reforço de potência de Paradela 
(Paradela II), sendo que o reforço de potência de Venda Nova (Venda Nova III) tem DIA 
favorável condicionada e o reforço de potência de Paradela (Paradela II) encontra-se com 
projecto em fase incipiente de desenvolvimento. 

As oscilações máximas expressas em metros, das cotas das albufeiras, para os três cenários, 
para as situações de períodos de 10 horas de bombagem e turbinamento, são os seguintes: 

Cenário 
Turbinamento Bombagem 

Venda 
nova 

Salamonde Caniçada 
Venda 
nova 

Salamonde Caniçada 

0 -2,24 4,61 0,08 1,52 -3,48 -0,12 
1 -2,24 0,90 1,30 1,52 -0,45 -1,11 
2 -2,24 2,38 1,30 1,52 -1,57 -1,11 

São referidos os impactes dos cenários 1 e 2 nas actividades turísticas na albufeira de 
Caniçada pela subida de 1,3 m, num período de 10 horas, considerando-se reduzido, dado 
que se trata de uma variação lenta, que ocorrerá num período de 10 horas. 

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 18 e 19 de Agosto de 2009, junto a 7 locais com ocupação sensível, nomeadamente: 

 P01a, P01b e P01c – junto a receptores sensíveis pertencentes à localidade de 
Fundevila, que caracterizaram a situação S01; 

 P02a e P02b – junto a receptores sensíveis pertencentes à localidade de Salamonde, 
que caracterizaram a situação S02; 

 P03 – junto a receptor sensível próximo da EN 103, pertencente à localidade de 
Salamonde; 

 P04 – junto a receptor sensível próximo da EN 103, pertencente à localidade de 
Choqueira; 

Na situação S01, caracterizada pelos pontos de medição P01a a P01c, o estudo considerou 
14 receptores sensíveis (R01a a R01n) correspondentes a 14 edifícios com utilização 
sensível, sendo esta a localidade mais próxima do projecto em avaliação. Na situação S02, 
caracterizada pelos pontos de medição P02a e P02b, o estudo considerou 2 receptores 
sensíveis (R02a e R02b). 

De referir, ainda, que o estudo não indica a distância entre cada receptor sensível 
considerado e o projecto, o que se considera uma lacuna, dado que a cartografia 
apresentada (ampliação da carta militar 1:25 000) dificulta a medição directa na carta. 

Tendo em conta as medições efectuadas, os valores de Lden na situação actual variam entre 
41 e 69 dB(A), enquanto que para o indicador Ln situam-se entre 33 e 60 dB(A), sendo 
indicado que a fonte sonora mais relevante corresponde ao tráfego rodoviário (que circula na 
EM 103-4 e na EN 103). 

Para averiguar o cumprimento dos valores limite legais, o estudo não esclarece se os 
municípios afectados pelo projecto já possuem classificação oficial de zonas mistas e 
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sensíveis, o que se considera uma lacuna, uma vez que não é possível saber quais os valores 
limite aplicáveis. No entanto, o EIA indica que na situação actual são cumpridos os limites de 
Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), pelo que se supõe que ainda existe classificação de zonas. 

São excepção os pontos P03 e P04, cujos níveis sonoros não cumprem os limites de Lden ≤ 
63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), tendo o EIA indicado que tal se deve à localização destes pontos 
na imediata envolvente da EN 103. 

Avaliação de Impactes 

Fase de Construção 

De acordo com o estudo, as obras subterrâneas terão um funcionamento contínuo (24h por 
dia, 7 dias por semana), enquanto que as obras à superfície serão limitadas ao período 
compreendido entre as 8h e as 20h dos dias úteis, incluindo a circulação de camiões 
(estimados em 4 camiões/hora) nos limites da obra (transporte do escombro). 

O estudo refere ainda que a circulação de camiões na via pública (EM 103-4) será a mínima 
possível e limitada ao período diurno, prevendo que esta apenas acontecerá quando a 
escombreira atingir as cotas mais altas. Desta forma, o estudo não prevê a afectação de 
nenhum dos receptores associados aos pontos de medição P03 e P04 (junto à EN 13), 
referindo ainda que esses receptores já possuem actualmente um tráfego intenso, tendo em 
conta os níveis sonoros medidos. 

A análise de impactes na fase de construção foi realizada de forma quantitativa, tendo sido 
efectuadas previsões acústicas que consideraram apenas as obras à superfície (no período 
diurno), uma vez que o estudo considera que o ruído associado às obras subterrâneas 
deverá ser significativamente atenuado. 

As simulações foram efectuadas através do software de previsão CadnaA, tendo sido 
considerada uma malha de cálculo de 10 m x 10 m, um coeficiente de absorção sonora de 
α=0,8, a 1ª ordem de reflexão e um raio de busca de 4000 m como os principais parâmetros 
de cálculo. Foram elaborados mapas de ruído a uma altura de 4 m acima do solo, embora a 
análise dos receptores tenha sido feita para uma altura de 1,5 m acima do piso mais 
desfavorável. 

As simulações consideraram ainda a norma de cálculo recomendada (Norma ISO 9613-2) e 
um modelo de terreno a 3D georreferenciado, onde foram localizados os receptores e as 
áreas de intervenção à superfície do empreendimento. O perímetro dessas áreas de 
intervenção foi simulado por fontes verticais em área (com 6 m de altura) com uma potência 
sonora de 65 dB(A)/m2 (valor teórico indicado pelo “Good Practice Guide for Strategic Noise 
Mapping anda Production of Associated Data on Noise Exposure” para indústria pesada 
quando se desconhece a potência sonora real das fontes em avaliação). 

Contudo, a forma como foi simulada a fonte de ruído não se encontra devidamente 
fundamentada. O EIA não justifica porque considerou uma fonte em área vertical de 6 m, 
associada ao perímetro da área de intervenção à superfície, quando esse perímetro 
corresponde ao percurso rodoviário dos veículos pesados, que deveria ter sido simulado 
como uma fonte em linha. 

A partir dos valores previstos por simulação (ruído particular), a avaliação de impactes foi 
efectuada para os valores de ruído ambiente, verificando-se que o nível sonoro mais elevado 
não ultrapassa os 65 dB(A), sendo esse o valor máximo atingido no receptor R01a (no 
período diurno). 

De referir que o Quadro 6.15 do Relatório Técnico Vol.II apresenta incorrecções. No entanto, 
verifica-se que diferenças entre o ruído ambiente e o ruído residual para a fase de 
construção são consideráveis, prevendo-se ocorrer incrementos até 14 dB(A) nos níveis 
sonoros dos receptores afectados. 

O estudo considera que os impactes na fase de construção serão negativos, temporários, não 
significativos e de magnitude nula a moderada. Contudo, contrariamente ao afirmado no 
estudo, considera-se que os receptores R01a, RR01b, R01d e R01j a R01n, face aos 
acréscimos entre 8 a 14 dB(A), apresentam impactes de magnitude elevada. 
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Fase de Exploração 

Tendo em conta que a subestação será a única infra-estrutura que produz ruído e que ficará 
instalada à superfície, a análise de impactes da fase de exploração teve por base as 
simulações efectuadas para a subestação, cujos principais parâmetros de cálculo foram 
semelhantes aos considerados nas previsões da fase de construção. De referir ainda que o 
estudo considera negligenciável o tráfego de acesso na fase de exploração, pelo que o 
mesmo não foi considerado. 

As simulações tiveram por base um modelo de terreno a 3D georreferenciado, onde foram 
localizados os receptores sensíveis existentes na proximidade do empreendimento e a área 
da subestação, tendo a mesma sido simulada por uma fonte vertical em área (no contorno 
da subestação) com uma potência sonora de 55 dB(A)/m2, com emissão ininterrupta 24h 
por dia durante 7 dias por semana. 

O valor de potência sonora considerado corresponde a um valor teórico para áreas de 
distribuição e armazenagem (de acordo com a base de dados do projecto Imagine, que 
recomenda valores entre 56 e 58 dB(A)/m2), que o estudo indica ser adequado e seguro por 
considerar as áreas de distribuição e armazenagem usualmente mais ruidosas que uma 
subestação. 

Contudo, considera-se não estar devidamente fundamentado o pressuposto de que as áreas 
de distribuição e armazenagem são mais ruidosas que uma subestação. Por outro lado, e 
dado que o EIA foi desenvolvido em fase de Projecto de Execução, as simulações devem 
considerar os valores de potência sonora reais dos equipamentos a instalar. Caso esses 
equipamentos ainda não sejam conhecidos, os valores de potência a considerar devem ser 
determinados a partir de medições, realizadas durante o funcionamento de subestações 
semelhantes à que integra o Projecto em avaliação (de salientar que junto ao projecto em 
análise existe a actual subestação de Salamonde). 

A partir dos valores previstos por simulação (ruído particular), a avaliação de impactes foi 
efectuada para os valores de ruído ambiente, tendo o estudo verificado que os níveis sonoros 
não ultrapassam os 58 dB(A) para o indicador Lden e os 48 dB(A) para o indicador Ln. 
Assim, prevê-se o cumprimento do Critério de Exposição Máxima (considerando-se Lden ≤ 
63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A) como valores limite, dado que o estudo não indica especificamente 
quais os valores limite aplicáveis). 

Em relação ao Critério de Incomodidade, o estudo indica o seu cumprimento, verificando-se 
que os receptores R01d, R01j e R01k são aqueles que apresentam maior diferença entre o 
ruído ambiente e ruído residual, em particular no período nocturno, onde a diferença é de 3 
dB(A) no receptor R01d e de 2 dB(A) nos receptores R01j e R01. 

Tendo em conta a avaliação efectuada, o estudo considera que os impactes na fase de 
exploração serão negativos não significativos, de magnitude nula a reduzida. 

Impactes Cumulativos 

Estão previstos os reforços de potência de Venda Nova III (a cerca de 11 km a montante de 
Salamonde) e de Paradela II (cerca de 16 km a montante de Salamonde), podendo a 
construção dos 3 reforços ocorrer ou não em simultâneo. Contudo, face à distância a que se 
encontram os projectos, não se prevê qualquer influência em termos de duração da obra ou 
dos tipos de métodos construtivos a usar, pelo que o estudo considera nulos os impactes 
cumulativos para o descritor ambiente sonoro. 

QUALIDADE DO AR 

Situação de Referência 

A caracterização da qualidade do ar a nível regional foi realizada com base nas campanhas 
de avaliação da concentração dos principais poluentes atmosféricos no ar ambiente em 
Portugal, no âmbito do programa de Avaliação da Qualidade do Ar em Portugal (DCEA-
FCT/UNL, 2001) e com base nos dados da estação de monitorização do Horto da Rede de 
Monitorização da Região Norte. A área de estudo enquadra-se numa área de características 
rurais, sendo a principal fonte de poluição atmosférica o tráfego rodoviário. 
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Avaliação de Impactes 

Foram descritos os principais impactes resultantes deste projecto, nas fases de construção e 
de exploração. Na fase de construção os impactes decorrem do aumento da emissão de 
partículas associada aos trabalhos de escavação envolvendo a utilização de explosivos, 
movimentação de terras, carregamento e transporte de escombro, decapagem de solos e 
operações associadas ao fabrico de betão. Os pontos mais afectados deverão ser as 
localidades de Fundevila e Salamonde que se encontram mais próximas das frentes de obra. 
Assim considera-se que os impactes na qualidade do ar na fase de construção são 
classificados como negativos, de magnitude e significância reduzidas, directo, temporário, 
imediato, certo, reversível e local.  

Na fase de exploração tendo em conta que haverá uma diminuição da utilização de 
combustíveis fósseis, com a construção do projecto, estima-se que serão evitadas 91,8 Gg 
CO2/anual e que ao longo dos primeiros 20 anos de exploração serão evitadas 1836 Gg 
CO2/ano. Assim os impactes da fase de exploração são classificados como positivos, de 
baixa/média magnitude, directos, permanentes, irreversíveis, a longo prazo, de média 
significância, pois contribui para a diminuição de GEE durante a produção de energia 
eléctrica de origem não renovável.  

Impactes Cumulativos 

No que diz respeito aos impactes cumulativos na fase de construção, importa sublinhar que a 
realização das obras em simultâneo de Venda Nova III, Salamonde II e Paradela II implica a 
perturbação das áreas dos vários projectos em simultâneo com as consequentes implicações 
na qualidade do ar a nível local. No entanto, dado o distanciamento das obras entre si, não 
deverá observar-se uma degradação generalizada na qualidade do ar a nível regional que 
possa ser considerado um impacte cumulativo, sendo todos os impactes locais em cada área 
de incidência. Pode afirmar-se, que no caso da qualidade do ar, não existem diferenças 
significativas entre a realização dos três reforços de potência de forma desfasada no tempo 
ou em simultâneo sendo estes impactes considerados de magnitude e significância 
reduzidas. 

Na fase de exploração importa referir que estes projectos contribuem para o cumprimento 
das metas nacionais de produção de energia a partir de renováveis. Conclui-se assim, que os 
impactes cumulativos na fase de exploração das obras dos reforços de Salamonde, Venda 
Nova e Paradela são positivos de elevada magnitude e significância, permanentes de âmbito 
nacional. 

PATRIMÓNIO 

Situação de Referência 

Considerou-se como área de estudo (AE) constituída pela Área de Incidência do projecto de 
Salamonde II (AI), correspondente ao local de implantação das partes do Projecto, e Zona 
Envolvente (ZE), correspondente à AE da Ligação Eléctrica na qual se insere a AI do Projecto 
de Salamonde II. 

Para a caracterização da situação de referência a metodologia assentou na pesquisa 
documental, com a consulta dos inventários patrimoniais das entidades da tutela, consulta 
de bibliografia especializada de âmbito local e regional e no trabalho de campo que consistiu 
na prospecção da AI do projecto na qual se procedeu também à relocalização das 
ocorrências aí situadas e identificadas durante a pesquisa documenta 

Esta metodologia é adequada ao tipo de projecto e à fase em que este foi apresentado em 
sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 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 posteriormente durante o 
acompanhamento na fase de construção. 

É apresentado um enquadramento histórico-cultural das freguesias abrangidas que denotam 
uma ocupação humana do território ao longo do tempo desde a Pré-História.  
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Na sequência da análise técnica do EIA foi determinado o alargamento da área de estudo, de 
modo a incluir todo o Bairro da EDP (ocorrência 1), bem como proceder a uma 
caracterização e avaliação de impactes mais aprofundada. 

Foram identificadas as seguintes ocorrências patrimoniais: 

 A Barragem de Salamonde e o Bairro da EDP, incluindo a Capela de S. Sebastião, 
projectadas pelo Arq. Januário Godinho e construída na primeira metade dos anos 50, 
que constitui um conjunto emblemático da aplicação da linguagem arquitectónica 
modernista a uma tipologia industrial. Trata-se de uma obra amplamente citada nos 
estudos da especialidade e que faz parte de todos os inventários da arquitectura 
moderna. 

 O Povoado de Outeiro da Coroa, com provável ocupação romana, situado na Zona 
Envolvente. Apresenta vestígios da ocupação antiga concentrados nas plataformas 
superiores, onde se identificam alinhamentos que poderão corresponder a ruínas de 
edifícios, bem como fragmentos de cerâmica doméstica e de construção. 

Perante os dados obtidos verifica-se que no que diz respeito ao património arqueológico não 
ocorre a afectação directa de ocorrências patrimoniais. 

A área do projecto – vale do Cávado – apresenta uma topografia muito acidentada, com 
encostas de grande inclinação e é marcada pela presença da barragem de Salamonde e por 
uma paisagem densamente arborizada. As árvores e arbustos que integravam o arranjo 
paisagístico original do Bairro da EDP cresceram nos últimos anos sem manutenção e 
ocuparam todos os espaços, pelo que se torna hoje difícil ter uma percepção da morfologia e 
desenho do bairro. 

Avaliação de Impactes 

Os principais impactes expectáveis sobre o património cultural serão ocasionados pela 
implantação do estaleiro, pela construção e presença da nova Central e Subestação, pela 
abertura de acessos e pelos trabalhos de escavação e movimentação de terras para o 
circuito hidráulico, ensecadeiras e escavação do leito do rio. 

O facto de se tratarem de trabalhos essencialmente subterrâneos associados ao facto do 
terreno junto ao rio ser muito íngreme, leva a considerar como pouco provável o 
assentamento de comunidade humanas no local no passado, pelo que não se prevê a 
ocorrência de impactes sobre vestígios arqueológicos. 

O local escolhido para a Central e Subestação é uma plataforma a meia encosta entre a 
Central já existente e o bairro. A área encontra-se já parcialmente terraplanada e a própria 
morfologia do terreno permite reduzir o impacte visual das novas estruturas sobre o bairro.  

A elaboração/execução de um bom projecto de inserção e recuperação paisagística permitirá 
certamente minimizar os impactes para um grau aceitável e até recuperar, através de 
limpezas e de um novo ordenamento, a zona do bairro, que apresenta actualmente uma 
imagem de abandono por falta de manutenção.  

Considera-se que os impactes da escombreira, pela sua localização num vale encaixado sem 
relação visual com o Bairro da EDP, não se farão sentir de forma relevante sobre o 
património cultural.   

Dada presença de muita rocha junto ao leito do rio poderá ocorrer a existência de gravuras 
rupestres, facto a ter em conta durante a fase de construção. 

 

5. CONSULTA PÚBLICA 

Dado que o projecto se integra no anexo II 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 seu artigo 14.º, n.º 2, decorreu durante 21 dias úteis, de 2 a 30 de 
Agosto de 2010. 
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Durante o período de consulta pública foram recebidos sete pareceres provenientes de 
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações; a DRE - Direcção Regional de Economia 
do Norte; IGP – Instituto Geográfico Português; Junta de Freguesia de Louredo; Junta de 
Freguesia de Salamonde; ANA, Aeroportos de Portugal e EP, Estradas de Portugal, SA. 

A ANACOM não coloca objecção ao projecto, dado não ter identificado condicionantes 
decorrentes da existência de servidões radioeléctricas constituídas ou em vias de 
constituição na área prevista para a sua implantação. 

A DRE Norte informa que não consta, nos seus registos, o licenciamento de nenhuma 
pedreira. Informa, igualmente, que o licenciamento de pedreiras da classe 3 e 4 são 
efectuados pelas Câmaras Municipais, desconhecendo se existem processos em curso.  

Quanto a informações sobre eventuais áreas para concessão de minas deverá ser consultada 
a Direcção Geral de Geologia e Energia.  

O IGP informa que a localização proposta para a implantação do projecto não constitui 
impedimento para as actividades por si desenvolvidas.  

A Junta de Freguesia de Louredo considera o projecto uma mais-valia para as populações 
pelos impactes positivos inerentes. Assinala, no entanto, da importância da abertura/ 
requalificação de um caminho desde o lugar de Corga (Freguesia de Louredo) até á 
restituição prevista na obra em causa, que beneficiaria não só as populações no acesso aos 
baldios e outros terrenos particulares mas, também, os bombeiros no caso de acidente e no 
combate aos fogos florestais Espera, por último, que os trabalhadores provenham das 
freguesias em redor, o que representaria um efeito bastante positivo e importante, embora 
temporário. 

A Junta de Freguesia de Salamonde considera, também, o projecto uma mais-valia muito 
significativa quer para a localidade quer para o próprio país. Refere, também, que é com 
agrado que verifica que a obra será implantada num local onde era necessária uma 
intervenção paisagística pois sendo um lugar de difícil acesso é, também, um lugar onde a 
vegetação cresce desordenadamente deixando a população preocupada, nomeadamente, 
com riscos de incêndio e mesmo de perigo para algum pastoreio que ainda existe, riscos que 
um projecto desta envergadura vai colmatar. No entanto, alerta para a situação da Estrada 
Nacional 103-4 que é demasiado estreita para a movimentação que vai ser necessária, 
principalmente em fase de obra, para que seja acautelada a sinalização e feitas as melhorias 
possíveis de forma a evitar acidentes. 

A ANA, Aeroportos de Portugal informa que a área do projecto não se encontra abrangida 
por qualquer servidão aeronáutica civil pelo que não está sujeita às suas condicionantes. 

No entanto, relativamente à servidão aeronáutica geral refere que deverão ser contempladas 
as situações de sinalização/balizagem dos elementos que constituem a subestação prevista 
para o reforço de potência em causa que se enquadrem na caracterização de obstáculos à 
navegação aérea da circular de informação aeronáutica n.º10/03, de 6 de Maio, do Instituto 
Nacional de Aviação Civil. Refere, também, que é previsível que daquelas balizagens 
resultem impactes paisagísticos relevantes pelo que deverá ser estabelecido um programa de 
monitorização e manutenção tendo em vista assegurar o seu permanente bom estado e 
funcionamento ininterrupto, devendo ser comunicada qualquer situação verificada. Por 
último menciona que o projecto definitivo da subestação deverá ser submetido a apreciação 
por parte da ANA, no âmbito da servidão aeronáutica geral e também da necessidade de 
consultar as entidades gestoras dos meios afectos ao combate a incêndios florestais e a 
Força Aérea Portuguesa. 

A EP, Estradas de Portugal informa que nada tem a opor quanto ao projecto, uma vez que 
na área de influência directa do mesmo não existem estradas da rede rodoviária sob a sua 
administração directa, nem estão em curso e/ou previstos quaisquer estudos ou projectos 
rodoviários que possam vir a colidir com o projecto.  
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6. CONCLUSÕES 

O Projecto "Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde – 
Salamonde II", situa-se na região Norte, abrangendo território das sub-regiões de Alto Trás-
os-Montes (concelho de Montalegre, freguesia de Cabril) e Ave (concelho de Vieira do Minho, 
freguesias de Salamonde e Louredo). 

A área prevista para a implantação do projecto encontra-se parcialmente inserida no Parque 
Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) e no Sítio Classificado da Rede Natura 2000 SIC 
PTCON0001 (Peneda-Gerês). Dentro das áreas sensíveis, o projecto prevê apenas a melhoria 
de um caminho existente e a escavação do leito menor do rio Cávado a jusante da nova 
restituição, já que os limites do PNPG coincidem com o rio Cávado. Para acesso à área a 
nova restituição será implantada uma ponte metálica no caminho actualmente existente na 
margem direita (a qual será mantida para as acções de manutenção), de modo a evitar a 
abertura de um novo acesso marginal ao rio, na margem esquerda (fora do PNPG).O 
objectivo de Venda Nova III, será maximizar o aproveitamento hidroeléctrico potencial da 
bacia do Cávado, através de um circuito hidráulico com um desenvolvimento muito idêntico 
ao do primeiro reforço de potência Venda Nova / Vila Nova (Central de Frades/ Venda Nova 
II), implantado na mesma margem do rio Rabagão.  

O Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde – Salamonde II 
aproveitará a queda de aproximadamente 118 m compreendida entre as albufeiras de 
Salamonde e de Caniçada, cujos níveis de pleno Armazenamento (NPA) se situam 
respectivamente às cotas (270,36) e (152,50). 

A solução adoptada para Salamonde II compreende um esquema implantado no maciço da 
margem esquerda do rio Cávado constituído pelos seguintes elementos principais: 

 Um circuito hidráulico subterrâneo, constituído por um trecho de adução revestido e 
por um túnel de restituição não revestido, com tomada de água na albufeira de 
Salamonde e restituição na albufeira de Caniçada; 

 Uma central subterrânea, em caverna, localizada perto da extremidade de montante 
do circuito hidráulico, equipada com um único grupo reversível; 

 Um edifício de apoio e subestação, implantados numa plataforma situada à superfície. 

O circuito hidráulico será implantado na margem esquerda do rio Cávado, não interferindo 
assim com a área que pertence ao Parque Nacional Peneda Gerês 

A nova central irá localizar-se a cerca de 70 m a Sul da central actual. O edifício de apoio e a 
subestação, à superfície, serão implantados sobrejacentes à caverna da central e perto da 
subestação existente. 

O edifício de apoio e a subestação são adjacentes e localizam-se sobre a zona de 
implantação da central, ocupando a orla da plataforma que alojou anteriormente os 
estaleiros da obra da barragem sendo servidos pela estrada de acesso à central. 

A construção do projecto consiste num conjunto de obras essencialmente subterrâneas, 
sendo também necessário desenvolver algumas obras à superfície, como o edifício de apoio e 
subestação, a tomada de água, restituição, acessos, escombreira, desvio do rio Mau e 
estaleiros. 

Como projectos complementares considera-se a instalação dos estaleiros, a construção das 
ensecadeiras, o desenvolvimento da escombreira para a deposição de um volume de cerca 
de 800 000 m3 de maciço rochoso resultante das escavações, e a construção e reabilitação 
dos acessos. 

O rio Mau atravessa actualmente a escavação correspondente à antiga pedreira utilizada na 
construção da barragem de Salamonde. A utilização desta escavação como escombreira 
bloqueará o escoamento actual do rio, cujo leito original, segundo o EIA, foi destruído 
aquando da construção da pedreira para a construção do aproveitamento existente. Assim, o 
EIA propõe o desvio do rio Mau a céu aberto por meio de um canal de betão armado, 
construído na fase inicial dos trabalhos, o qual se desenvolverá escavado ao longo da 
vertente leste da pedreira, acompanhando a futura linha de contacto da escombreira. 
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A solução proposta contempla ainda a construção de um pequeno açude em betão com cerca 
de 4 m de altura, o qual desviará as águas do rio para o canal, o qual terminará a jusante 
numa bacia de dissipação por ressalto. 

Nas zonas da tomada de água e da restituição, essencialmente devido aos volumes de 
trabalho em causa e à dimensão destes elementos de obra, é necessário construir 
ensecadeiras temporárias de betão, impondo condicionamentos às albufeiras de Salamonde 
e Caniçada. 

De acordo com o EIA, os dois períodos de condicionamento da albufeira de Salamonde 
programados no âmbito da construção do empreendimento de Venda Nova III serão também 
aproveitados para a construção da ensecadeira da tomada de água do empreendimento de 
Salamonde. 

Este projecto destina-se a poder evitar um número significativo de horas de funcionamento 
de centrais termoeléctricas, com ganhos ambientais na redução das importações de 
combustíveis fosseis, no pressuposto de que a energia para alimentar as bombas será 
essencialmente proveniente de produção eólica excedentária em períodos de menor procura 
do diagrama de cargas (horas de vazio). 

O objectivo de Salamonde II é aumentar a capacidade instalada de bombagem, como 
complemento essencial para o acréscimo de energia de origem eólica no Sistema Eléctrico 
Nacional, com as características aleatórias que lhe estão associadas. A central de Salamonde 
II será equipada com um único grupo reversível, com capacidade nominal de turbinamento 
de 200 m3/s e uma potência de 207 MW. 

Sendo o objectivo do projecto a produção de energia eléctrica através de um recurso 
renovável, salienta-se, como impacte positivo e muito significativo, o contributo do projecto 
para o cumprimento dos objectivos do governo, de elevar a meta no sector eléctrico duma 
contribuição de 39% para uma contribuição de 45% do consumo bruto de electricidade a 
partir de fontes renováveis em 2010, enquadrando-se assim, nos objectivos da Política 
Energética Nacional.  

No que concerne aos impactes negativos, os mais significativos são os resultantes: 

 Da existência de cerca de 800 000 m3 de escombro que terá que ser depositado, 
implicando assim a criação da escombreira e também o desvio do rio Mau. 

 Dos condicionamentos às albufeiras de Salamonde e Caniçada, a que se associa, no 
período estival (entre Maio e Agosto), uma redução drástica de caudais, escoamento 
reduzido, deposição de materiais sólidos em suspensão e susceptibilidade à 
contaminação por percolação de óleos e combustíveis do parque de máquinas, 
gerando impactes sobre os ecossistemas aquáticos; 

 Das variações significativas de nível previstas para as albufeiras de Salamonde 
(superiores a 23 m) e de Caniçada (superiores a 14 m) que darão origem a impactes 
de socioeconómicos nas actividades associadas ao plano de água e margens das 
albufeiras. 

Ponderando os impactes negativos e positivos induzidos pela concretização do projecto, a CA 
propõe a emissão de parecer favorável, ao projecto “Reforço de Potência do 
Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde – Salamonde II”, condicionado ao 
cumprimento das condicionantes à execução do projecto, dos estudos complementares, das 
medidas de minimização, dos planos de acompanhamento ambiental da obra, de 
recuperação paisagística e de monitorização, a seguir apresentadas. 

CONDICIONANTES À EXECUÇÃO DO PROJECTO 

1. Não são autorizadas quaisquer utilizações dos recursos hídricos, caso venham a existir, 
sem estarem devidamente legalizadas nos termos do Decreto-Lei nº 226-A/2007, de 31 
de Maio. 
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2. O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e as medidas de minimização deverão 
ser incluídas no caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser 
produzidos pelo proponente, para efeitos da construção do projecto. 

3. A Autoridade de AIA deverá ser informada do início da fase de construção, de forma a 
possibilitar o desempenho das suas competências na Pós-Avaliação do Projecto. 

4. Os relatórios de monitorização devem dar cumprimento à legislação em vigor, 
nomeadamente à Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril e deverão ser entregues à 
Autoridade de AIA, bem como os relatórios do acompanhamento ambiental da obra. 

ELEMENTOS A APRESENTAR À AUTORIDADE DE AIA PARA ANÁLISE E EMISSÃO DE 

PARECER 

1. Apresentar, até ao limite máximo de um ano após o início da obra, o Plano de Integração 
e Recuperação Paisagística. 

2. Apresentar, antes do início da obra, o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

3. Apresentar os planos de monitorização. 

4. Apresentar, antes do início da obra, o plano de divulgação do programa de execução das 
obras, incluindo os meios utilizados (incluindo exemplares de flyers, caso sejam usados), 
respectivos períodos de divulgação e base geográfica de incidência. Devem ser incluídos 
os resultados das acções de divulgação e consulta já efectuadas. 

5. Apresentar, antes do início da obra, o plano a implementar do mecanismo de 
atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 
reclamações. Incluir o diagnóstico e plano de acção para minimização dos impactes ao 
nível das actividades relacionadas com o uso da albufeira. O documento deve conter 
evidências de eventuais acordos e compromissos assumidos com as entidades 
potencialmente afectadas. 

6. 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 afectadas, na portaria do estaleiro e/ou através 
de telefone ou endereço de correio electrónico. 

7. Apresentar, antes do início da obra, um plano que inclua todas as medidas tendentes à 
minimização do risco de acidente, incluindo a sinalética, áreas de segurança e avisos à 
população. Esse plano deverá ser do conhecimento dos meios de socorros locais. 

8. Apresentar, antes do licenciamento da linha eléctrica a 400 kV, o seu projecto de 
execução, indicando o local definitivo de ligação à Rede Nacional de Transportes, os 
concelhos e freguesias atravessados pelo traçado, apresentar as principais características 
da linha eléctrica, e apresentar uma caracterização do traçado da linha eléctrica, 
indicando a situação de referência para os vários factores ambientais (e cartografia, 
quando aplicável), os principais condicionamentos e os principais impactes (para os 
factores ambientais considerados relevantes) decorrentes da instalação da linha eléctrica, 
bem como a proposta de medidas de minimização. Deverá ser tido em consideração a 
existência de pontos de água para abastecimento dos helicópteros empenhados no 
combate a incêndios florestais e dos pontos de sccoping dos aviões anfíbios. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Planeamento de Obra 

1. Obter parecer da Assembleia Municipal de Vieira do Minho acerca da implementação do 
projecto em “Espaços florestais”, e da localização da escombreira para a ocupação de 
espaços delimitados como REN. 

2. No que se prende com os efeitos cumulativos dos rebaixamentos das albufeiras, 
especificamente do Reforço de Potência do Aproveitamento de Paradela, e tendo em 
conta que existirá uma conjugação das fases de construção dos três reforços (Venda 
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Nova III, Salamonde II e Paradela II), deverá ser equacionada a construção da 
ensecadeira da restituição de Paradela II na albufeira de Salamonde, durante um dos 
rebaixamentos previstos da mesma para construção de Salamonde II e de Venda Nova 
III. 

3. Avaliar a possibilidade de redução da duração e períodos definidos para a realização dos 
trabalhos. 

4. Assegurar a estabilização dos taludes do acesso que conduz ao emboquilhamento do 
túnel de acesso à central com o objectivo de impedir a colmatação dos leitos de desova, 
quer da truta, quer dos ciprinícolas autóctones/litófilos. 

5. Adopção de um procedimento construtivo nas obras subterrâneas que permita a 
diminuição do afluxo de água durante as escavações. Este procedimento pode ser de 
vários tipos e utilizando diferentes técnicas, desde que se traduza numa efectiva 
diminuição do caudal afluente às obras subterrâneas. 

6. Relativamente à provável afectação de captações durante o decurso da obra, deverão ser 
consideradas medidas de minimização e/ou de compensação, de acordo com o uso actual 
do recurso, para os pontos de água que venham a ser destruídos ou afectados, na sua 
quantidade ou qualidade, pela construção do circuito hidráulico, pela abertura dos túneis, 
pelas escavações dos acessos e plataformas da obra. 

7. Na construção do caminho na margem esquerda da albufeira, e que constituirá o acesso 
ao emboquilhamento do túnel de acesso à central, deverá ter-se em conta o facto deste 
se localizar em área condicionada, devendo ser adoptadas medidas necessárias à 
minimização dos riscos de erosão introduzidos pela obra. 

8. Informar sobre a construção e instalação do projecto as entidades responsáveis pela 
prevenção e combate a incêndios, nomeadamente os corpos de bombeiros locais de 
Vieira do Minho, os Serviços Municipais de Protecção Civil. 

9. Equacionar as acessibilidades e espaços de estacionamento privilegiado destinado aos 
organismos de socorro a envolver em situações de acidente/ emergência, durante a fase 
de construção. 

10. Garantir a livre circulação de viaturas de socorro e emergência nos caminhos afectos à 
obra, em especial nos períodos críticos de incêndios florestais. 

11. Informar os Serviços Municipais de Protecção Civil dos concelhos de abrangidos sobre a 
implantação do projecto, de modo a proceder à eventual actualização do Plano Municipal 
de Defesa da Floresta contra incêndios. 

12. Colocar sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um 
aumento do risco de incêndio. Deverão ser tomadas medidas de segurança tendo em 
vista reduzir o risco de incêndio nas áreas de intervenção, que passam por utilizar 
mecanismos com protecções adequadas à retenção de faíscas. 

13. Contemplar as situações de sinalização/balizagem dos elementos que constituem a 
subestação prevista para o reforço de potência em causa que se enquadrem na 
caracterização de obstáculos à navegação aérea da circular de informação aeronáutica 
n.º10/03, de 6 de Maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil. 

14. Apenas os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou sobrantes, 
devem ser depositados na área de escombreira. 

15. Efectuar a descrição, registo e eventual preservação de valores do património geológico 
revelados durante a obra. A avaliação do valor patrimonial geológico deve ser 
assegurada por um consultor externo, a mobilizar caso a caso, que defina o 
procedimento a adoptar. 

16. Adoptar medidas para estabilização dos taludes. Estas medidas podem ser preventivas 
como sejam o saneamento prévio de todas as situações pontuais de instabilidade 
potencial de massas rochosas utilizando soluções de projecto tais como a estabilização do 
pé de talude com muros de gabion, a correcta drenagem das cristas, a pregagem de 
redes elásticas, a projecção de betão, etc. 
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17. Aplicar contenções nos emboquilhamentos. A implementação das contenções previstas 
no projecto (pregagens, betão projectado e drenagem) com dimensionamento correcto e 
adaptadas às condições particulares de cada caso minimizam a instabilidade introduzida 
nas vertentes em consequência da abertura dos emboquilhamentos de acesso às obras 
subterrâneas. 

18. Implementar o correcto dimensionamento do diagrama de fogo, no caso de utilização de 
explosivos para o desmonte do maciço rochoso, minimizando a expectável instabilidade 
de taludes que este tipo de desmonte deverá gerar. 

19. 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. 

20. Devem ser adoptadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e 
instalação de sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem 
os equipamentos mais ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites 
estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR). 

21. Dada a proximidade do PNPG. as máquinas utilizadas na obra deverão ser providas de 
mecanismos de insonorização e devem ser colocadas barreiras que evitem a propagação 
do som, em todos os locais onde seja susceptível de ocorrer ruído intenso e continuado. 

22. As linhas eléctricas aéreas exteriores deverão cumprir as normas de minimização de 
colisão e de electrocussão de aves. 

23. A abertura e/ou beneficiação dos acessos deverá ser adaptada à topografia do terreno. 
Nestas obras deverão ser garantidas a drenagem natural dos terrenos e a minimização 
da contaminação dos solos e da água. 

24. Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o 
enquadramento paisagístico adequado que garanta a reabilitação dos sistemas biofísicos, 
e a atenuação das afectações visuais associadas à presença das obras e respectiva 
integração na área envolvente. 

25. Elaborar um Plano de Gestão Ambiental (PGA), constituído pelo planeamento da 
execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas 
de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respectiva 
calendarização. Este PGA deverá incluir um capítulo de referência ao Sistema de Gestão 
Ambiental (SGA) da obra. 

26. Realizar acções de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e 
encarregados envolvidos na execução das obras relativamente às acções susceptíveis de 
causar impactes ambientais e às medidas de minimização a implementar, 
designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

27. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente 
à população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o 
objectivo, a natureza, a localização das obras, as principais acções a realizar, respectiva 
calendarização e eventuais afectações à população, designadamente a eventual 
afectação temporária das acessibilidades devido à utilização da rede viária. Destaca-se a 
informação relativa à variação temporária e extraordinária dos níveis de água nas 
albufeiras e sobre a utilização da EM 103-4. 

28. Com vista a reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais das 
obras, deverão ser criadas áreas de segurança com acessos limitados e devidamente 
sinalizados, nomeadamente junto aos locais de acesso ao estaleiro, à ensecadeira para 
construção da tomada de água, à central, à escombreira e aos emboquilhamentos dos 
túneis de acesso à central e à restituição. 

29. Sinalizar os trechos dos caminhos de acesso a locais de prática de banhos a partir da 
rede viária municipal, com indicação da variação de nível das albufeiras. Dada a 
interdição da prática de banhos na albufeira de Salamonde e uma vez que a população 
utiliza a albufeira e as margens para banhos na confluência do rio Cabril com o rio 
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Cávado, o acesso a este local a partir da EM 1021 deve ser sinalizado com indicação da 
perigosidade e dos períodos de variação dos níveis, quer na fase de construção devido ao 
elevado valor da variação quer na fase de exploração devido à frequência da variação. 

30. 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 afectadas, na portaria do estaleiro e/ou através 
de telefone ou endereço de correio electrónico. 

31. Garantir as justas indemnizações de toda a população afectada pelo projecto, 
nomeadamente no que diz respeito às afectações de terrenos e actividades económicas.  

32. 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. 

33. Executar o registo documental (descritivo, gráfico, fotográfico e topográfico) sistemático 
das ocorrências que forem afectadas de forma permanente, e já identificadas para a Área 
de Incidência do projecto, como poderá ser o caso da ocorrência 5 (Armazéns da 
Barragem de Salamonde). 

34. Efectuar o acompanhamento arqueológico de todas acções que envolvam movimentações 
ou escavações de solo/subsolo, em meio terrestre (inclui-se a construção do novo acesso 
na margem esquerda e a beneficiação do acesso existente na margem direita, as áreas 
de empréstimos e depósito de materiais), e escavações em meio hídrico (nomeadamente 
a escavação do leito do rio Cávado a jusante da restituição). Os achados móveis 
efectuados no decurso desta medida deverão ser colocados em depósito credenciado pelo 
organismo de tutela do património cultural. 

35. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, forem encontrados vestígios 
arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o Dono da Obra obrigado a 
comunicar de imediato ao IGESPAR.I.P as ocorrências com uma proposta de medidas de 
minimização a implementar. Deve ser tido em consideração que as áreas com vestígios 
arqueológicos a serem afectadas têm que ser integralmente escavadas. 

36. Executar os estudos e medidas adequados à salvaguarda das ocorrências identificadas no 
decurso do acompanhamento arqueológico da obra, seja mediante registo documental, 
conservação in situ ou conservação ex situ. 

37. Efectuar a prospecção arqueológica sistemática das margens e encostas da área de 
incidência do projecto, durante a desmatação, como etapa primeira da empreitada, de 
forma a detectar ocorrências arqueológicas ainda inéditas, em especial grafias rupestres, 
próximas do leito do rio.  

Fase de Construção 

38. Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da 
Fase de Construção, disponíveis no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente, 
devidamente adaptadas ao projecto: 7, 9, 15, 16, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 
47 e 50. 

Estaleiros e Gestão de Resíduos 

39. Na zona do estaleiro, deverão ser colocadas placas de aviso das regras de segurança, 
bem como a calendarização das obras. 

40. Vedar ou delimitar a área do estaleiro com marcas visíveis (bandeirolas ou fita colorida) 
no inicio da obra. 

41. Promover a reutilização das águas industriais e das águas residuais geradas no âmbito 
das obras subterrâneas. 

42. Todos os veículos afectos à obra deverão estar identificados em local visível. 
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43. Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, considerando todos os resíduos 
susceptíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e classificação, em 
conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades 
de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos 
de resíduos. Este Plano deve incluir um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição (PPGRCD). 

44. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o 
responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e 
acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, 
recorrendo para o efeito a operadores licenciados. 

45. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é 
permitido em recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de 
estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados 
e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo.  

46. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao 
armazenamento de substâncias poluentes, deverá ser imediatamente aplicada uma 
camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos solos 
afectados para locais adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização 
ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

47. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem 
ser drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de 
drenagem natural, de forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis 
ou outros produtos perigosos contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção 
deve estar equipada com um separador de hidrocarbonetos. 

48. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as 
seguintes categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes 
resíduos poderão ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU 
do município ou por uma empresa designada para o efeito. 

49. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, 
plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados 
temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para 
local autorizado. 

50. Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra 
e ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em 
locais especificamente preparados para o efeito. 

51. Efectuar o correcto armazenamento dos materiais que forem encontrados durante a 
escavação e apresentem vestígios de contaminação dos solos e das águas subterrâneas, 
por infiltração ou escoamento das águas pluviais, ou das águas superficiais, até esses 
materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

52. É proibido efectuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra 
substância poluente, directa ou indirectamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em 
qualquer local que não tenha sido previamente autorizado. 

53. Proteger os depósitos de materiais finos da acção dos ventos e das chuvas. 

Desmatação e Movimentação de Terras 

54. Evitar a dispersão de sementes, no uso e maneio dos volumes de terra provenientes de 
áreas contaminadas por infestantes. 

55. Evitar o arrastamento e a deposição de materiais finos nas margens e nas águas de 
superfície. Por outro lado, deverá proceder-se à remoção integral dos materiais finos 
depositados nas margens. 

56. Não deverão ocorrer aterros a menos de 10 m dos cursos de água, nem em leito de 
cheia. 
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57. Deverão ser tomadas todas as precauções tendentes a garantir uma rápida consolidação 
dos taludes, resultantes de aterros, ou de escavações, de modo a evitar arrastamentos 
anormais de sedimentos para os cursos de água. 

58. Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e 
ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afectadas pela 
obra. 

59. Deve ser respeitada a drenagem natural dos terrenos, a reposição das camadas de solo 
removidas e garantido o enquadramento ambiental e paisagístico das áreas 
intervencionadas. 

60. As intervenções nas margens das albufeiras deverão ser reduzidas ao mínimo 
indispensável, devendo, dentro do possível, ser reposta a situação anterior à obra. 

61. As acções pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e decapagem 
dos solos devem ser limitadas às zonas estritamente indispensáveis para a execução da 
obra. 

62. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras 
de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo 
a diminuir a erosão hídrica e o transporte sólido. 

63. Durante o armazenamento temporário de terras, deve efectuar-se a sua protecção com 
coberturas impermeáveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua 
estabilidade. 

64. Reutilizar os produtos de escavação. 

65. Evitar o corte de espécies arbóreas e arbustivas que não constituam impedimento aos 
trabalhos. 

Acessos e Transporte de Materiais 

66. Nos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não deve 
exceder em mais de 5 dB(A) os valores fixados no livrete, de acordo com o n.º 1 do art.º 
22 do RGR. 

67. Aquando a abertura de novos acessos ou o melhoramento dos acessos existentes, as 
obras deverão ser feitas de modo a reduzir ao máximo as alterações na Ocupação do 
Solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelos acessos. 

68. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a evitar a 
acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por acção do vento, quer por acção da 
circulação de veículos e de equipamentos de obra. 

69. Assegurar o correcto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na 
via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na 
actividade das populações. 

70. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adoptadas 
velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

71. Assegurar que são seleccionados os métodos construtivos e os equipamentos que 
originem o menor ruído possível. 

72. 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 assegurar a 
minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e 
dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

73. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 
ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, onde 
poderá ocorrer a produção, acumulação e ressuspensão de poeiras. 

74. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública 
deverá obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectação por arrastamento de 
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terras e lamas pelos rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados 
dispositivos adequados de lavagem dos rodados e procedimentos para a utilização e 
manutenção desses dispositivos. 

75. Os locais de estacionamento das máquinas e viaturas devem ser pavimentados e dotados 
de sistemas de drenagem de águas pluviais. 

Fase de Conclusão da Obra 

76. Na fase de conclusão da obra e desactivação do estaleiro deve proceder-se à remoção de 
todo o material excedente e ao arranjo paisagístico das zonas ocupadas, mediante a 
restituição do coberto vegetal original e a reposição da morfologia dos terrenos. 

77. Remover de modo controlado todos os despojos das acções de desmatação, 
desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais 
que regulam esta matéria. Estas acções deverão ser realizadas fora do período critico de 
incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas.  

78. Deverão ser objecto de recuperação paisagística todas áreas previstas para as 
escombreiras, estaleiros ou edifícios de apoio, ocupem ou não solos da REN. 

79. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 
possam ter sido afectados pelas obras de construção. 

80. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada – 
através da reflorestação com espécies autóctones e do restabelecimento das condições 
naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. 

81. Reparar o pavimento danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso ao 
projecto pela circulação de veículos pesados durante a construção. 

82. Após a conclusão da obra deverão ser restabelecidas as condições de circulação que 
tenham sido interrompidas. 

Fase de Exploração 

83. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes das 
instalações sanitárias associadas ao novo Edifício de Apoio e Comando, de acordo com a 
legislação aplicável em vigor. 

84. Assegurar a recolha em contentores apropriados e o destino final adequado dos resíduos 
produzidos no âmbito da exploração da Central de Salamonde II, encaminhando-os para 
operadores de gestão de resíduos autorizados para o efeito. 

85. Criação de novos locais de desova no sector lótico e remoção do pequeno açude 
intermédio existente no troço lótico, para aumento da conectividade ao longo do sector 
longitudinal lótico. 

86. Assegurar a manutenção do regime de caudais ecológicos (RCE) previsto no próprio 
contrato de concessão do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde. 

87. Efectuar o arejamento e recirculação por arejamento forçado e/ou descargas periódicas. 

88. Garantir que o caudal ecológico seja conjugado com o arejamento e/ou descargas 
periódicas. 

89. Embora as variações não sejam muito expressivas em Caniçada, deverá ser assegurada 
a segurança dos utilizadores da albufeira e margens, através de sinalética a afixar nas 
margens, com indicação dos períodos de variação diária dos níveis da água, com subida 
entre 0,26 m e 1,30 m em turbinamento e descida entre 0,22 m e 1,11 m em 
bombagem, nos períodos de 2 horas a 10 horas de funcionamento. 

90. Assegurar a limpeza anual, por supressão total ou parcial, do material combustível 
existente na envolvente da subestação, de modo a garantir a existência de uma faixa de 
segurança. 
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91. Disponibilização e publicitação de um canal de comunicação (publicitação também nas 
Juntas de Freguesia da área do projecto) para receber eventuais reclamações e/ou 
pedidos de informação das populações residentes na envolvente do projecto. 

92. As eventuais acções d e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, e os 
resíduos daí resultantes devem ser recolhidos e armazenados em recipientes adequados 
e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e enviados a destino 
final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos perigosos. 

93. Acompanhamento da recuperação ambiental nos anos subsequentes à entrada em 
funcionamento do aproveitamento, tendo o empreiteiro que proceder à recuperação do 
revestimento vegetal mal sucedido.  

Fase de Desactivação 

94. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projecto e a dificuldade de prever 
as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em 
vigor, deve o proponente, no último ano de exploração, apresentar a solução futura de 
ocupação da área de implantação do projecto e projectos complementares. 

95. Deve ser apresentado um plano de desactivação pormenorizado contemplando: 

 solução final de requalificação da área de implantação do aproveitamento e 
projectos complementares, a qual deve ser compatível com o direito de 
propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em 
vigor; 

 acções de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 destino a dar a todos os elementos retirados; 

 definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

 plano de recuperação final de todas as áreas afectadas. 

De forma geral, todas as acções devem obedecer às directrizes e condições identificadas 
no momento da aprovação do projecto, sendo complementadas com o conhecimento e 
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

96. Atendendo à ocorrência, na área da obra, de uma espécie vulgarmente designada por 
mimosa (Acacia dealbata), com um comportamento infestante e com efeitos 
devastadores sobre a biodiversidade, deverá ser elaborado e implementado um plano de 
erradicação desta espécie, para a área de influência do respectivo empreendimento. Este 
plano deverá ser entregue à Autoridade de AIA para análise e emissão de parecer. 

97. Implementar um plano de restauração dos habitats afectados, com compensação de 
áreas, designadamente os habitats associados ao “bosque misto”, “matos higroturfosos” 
e “galeria rípicola”, que deverá ser adensada no troço lótico, correspondente ao rio 
Cávado e afluentes directos”. Este plano deverá ser entregue à Autoridade de AIA para 
análise e emissão de parecer 

PLANO DE INTEGRAÇÃO E RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA 

Implementar um Plano de Integração e Recuperação Paisagística de todos os locais 
degradados/intervencionados decorrentes da obra. Este Plano deve considerar os seguintes 
aspectos: 

 Iniciar a recuperação logo que terminem os trabalhos de construção civil. 

 Descompactar o solo nas áreas afectadas pela obra. 
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 As plantações e sementeiras a realizar nas áreas intervencionadas, 
nomeadamente nas escombreiras, deverão utilizar exclusivamente espécies 
autóctones, preferencialmente com recurso a recolha de sementes locais. 

 Renaturalização da zona da restituição, dada a sua importância para a fauna 
piscícola. 

 Efectuar uma integração harmoniosa das novas estruturas na paisagem 
envolvente e prever a beneficiação da área do Bairro da EDP através da limpeza 
e/ou reordenamento da vegetação.  

 apresentar uma solução mais naturalizada para a escombreira e leito do rio Mau 
(técnicas mistas entre a engenharia hidráulica e a engenharia  biofísica) que 
permita, através do enchimento com os escombros, a reposição e modelação do 
talvegue do rio Mau, que aí preexistia. 

Deverá ainda ser assegurado um período de manutenção de 2 anos das espécies 
plantadas/semeadas de modo a garantir a sua permanência. 

O Plano de Recuperação Paisagística deverá ser entregue à Autoridade de AIA, para análise e 
emissão de parecer, até ao máximo de um ano após o início da obra. 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

Este plano deverá ser obrigatoriamente incluído no caderno de encargos e nos contratos de 
adjudicação da obra, para efeitos da sua aplicação na fase de construção, e ter em 
consideração as seguintes directrizes: 

 Garantir uma fiscalização eficiente no sentido de serem cumpridas com rigor as 
especificações do projecto e as medidas de minimização. 

 Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma 
atitude negligente em relação às medidas de minimização, devendo receber instruções 
sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização 
ambiental) para que desta forma se possam limitar acções nefastas que são levadas a 
cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante os 
valores naturais. 

 A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deverá equacionar e resolver, em 
tempo útil, eventuais situações não previstas na obra, e comunicar à Autoridade de 
AIA. 

 A EAA deverá inspeccionar periodicamente as condições de armazenamento e 
manuseio de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes. 

 Durante o período de abaixamento das águas das albufeiras de Salamonde e 
Caniçada, deverá ser feito uma análise semanal dos parâmetros das águas com vista à 
detecção de carências de oxigénio que poderão provocar a morte de peixes. A recolha 
de águas para análise deverá ser realizada em vários locais das duas albufeiras. 

 Elaborar uma Planta de Condicionamento à escala de, pelo menos, 1:5 000, com 
todos os elementos do projecto e as áreas a proteger e salvaguardar, tais como, áreas 
sensíveis do ponto de vista ecológico, condicionantes territoriais e servidões, entre 
outros aspectos identificados no decorrer do processo de AIA.  

 Incluir na Planta de Condicionamento, os habitats “afloramentos rochosos”, 
“complexos higroturfosos”, “bosque/galeria ripícola “ e as ocorrências pontuais e/ou 
em mancha de “Sobreiros” e Ruscus aculeatus”. 

 Incluir na Planta de Condicionamento as ocorrências patrimoniais identificadas. 

 A planta de condicionamento deverá ser facultada a cada empreiteiro. 

 Efectuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que 
impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, 
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depósitos e empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as 
suas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos e 
desmatação. O acompanhamento deverá ser continuado e efectivo pelo que, se existir 
mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo, terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes. 

 Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar também 
a adopção de medidas de minimização complementares específicas (registo 
documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). Os achados móveis 
efectuados no decurso destes trabalhos deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

 A periodicidade dos relatórios de acompanhamento de obra deverá ter em 
consideração a calendarização do acompanhamento e ser proposta à Autoridade de 
AIA aquando do aviso do início das obras. 

PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

Sistemas Ecológicos 

 Implementar planos de monitorização para o Lobo Ibérico, Quirópteros, ictiofauna e 
anfíbios. 

 Implementar a monitorização dos planos de “restauração de habitats” e “erradicação 
de Acacia dealbata”.  

Estes planos de monitorização deverão ser entregues à Autoridade de AIA, para análise e 
emissão de parecer, antes do início da obra. 

Geomorfologia e Geologia 

 A execução de túneis, poços, cavernas subterrâneas e emboquilhamentos associados 
ao projecto deve ser acompanhada por um sistema de instrumentação e observação 
de obras subterrâneas definido pelo projectista. 

 Deverá ser assegurada a monitorização permanente da estabilidade da escombreira. 

Recursos Hídricos 

 Implementar um programa de monitorização, nomeadamente através levantamento 
dos locais mais sensíveis à erosão na zona interníveis, bem como a jusante da 
descarga, acautelando o efeito erosivo das águas nos troços fluviais sujeitos aos novos 
regimes de exploração. O programa deve ser complementado com implementação de 
medidas de engenharia vegetal para estabilização e de controlo da erosão. 

Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de Construção 

O programa de monitorização para os sectores lênticos (albufeiras) considerados deve incluir: 

 Elementos biológicos: composição, abundância e biomassa de fitoplâncton; 
composição, abundância e estrutura etária da fauna piscícola. Estes elementos 
biológicos devem ser, obrigatoriamente, amostrados a analisados de acordo com os 
protocolos de amostragem e análise disponíveis em 
http://www.inag.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=62 e 
produzidos no âmbito da implementação da DQA. 

 Parâmetros físico-quimicos gerais: perfil de temperatura, perfil de oxigénio dissolvido, 
profundidade de Secchi, cor, turbidez, condutividade, salinidade, pH, alcalinidade, 
oxidabilidade, dureza total, sólidos suspensos totais, nitratos, nitritos, fósforo total, 
fosfatos (ortofosfatos), carência química de oxigénio, carência bioquímica de oxigénio, 
azoto amoniacal e azoto total. A determinação laboratorial dos parâmetros físico-
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químicos de suporte deverá seguir os métodos, a precisão e os limites de detecção 
estipulados no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto. Os métodos 
laboratoriais e procedimentos de campo deverão ser actualizados de acordo com as 
normas nacionais e internacionais publicadas. A amostragem e a determinação 
laboratorial dos parâmetros mencionados deverá ser realizada, respectivamente, por 
entidades e laboratórios acreditados. 

 Elementos hidromorfológicos: condições morfológicas (batimetria) e regime 
hidrológico (tempo de residência, caudais, condições de escoamento). 

O fitoplancton e os elementos físico-quimicos deverão ser amostrados e analisados 6 vezes 
por ano (Outono, Inverno, Primavera e 3x no Verão), enquanto que a fauna piscícola deverá 
ser amostrada e analisada 1x ano e as condições hidromorfológicas de 6 em 6 anos, com 
recurso a batimetria. 

A selecção das estações de amostragem para o fitoplancton e para os elementos físico-
químicos, no regolfo da albufeira, deverá seguir os seguintes critérios: 

 1 ponto localizado em zona pelágica, 200/500m a montante do paredão da barragem; 

 1 ponto localizado em zona pelágica, 1200/1500m a montante do paredão da 
barragem. 

É de salientar que o número de estações deverá aumentar de acordo com as características 
morfométricas da albufeira. 

No caso da monitorização para o sector lótico, os elementos a considerar são: 

 Elementos biológicos: composição e abundância de fitobentos (diatomáceas), 
composição e abundância de invertebrados bentónicos, composição e abundância de 
macrófitos e composição, abundância e estrutura etária da fauna piscícola. Todos 
estes elementos biológicos devem ser, obrigatoriamente, amostrados a analisados de 
acordo com os protocolos de amostragem e análise disponíveis em 
http://www.inag.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=62 e 
produzidos no âmbito da implementação da DQA. 

 Parâmetros físico-químicos de suporte: temperatura, oxigénio dissolvido (mg/l e % de 
saturação), condutividade, salinidade, pH, alcalinidade, oxidabilidade, dureza total, 
sólidos suspensos totais, nitritos, nitratos, fósforo total, fosfatos (ortofosfatos), 
carência química de oxigénio, carência bioquímica de oxigénio, azoto amoniacal, azoto 
total, cobre total, cobre dissolvido e hidrocarbonetos totais. A determinação 
laboratorial dos parâmetros físico-químicos de suporte deverá seguir os métodos, a 
precisão e os limites de detecção estipulados no Anexo III do Decreto-Lei n.º 236/98, 
de 1 de Agosto. Os métodos laboratoriais e procedimentos de campo deverão ser 
actualizados de acordo com as normas nacionais e internacionais publicadas. A 
amostragem e a determinação laboratorial dos parâmetros mencionados deverão ser 
realizadas, respectivamente, por entidades e laboratórios acreditados. 

 Elementos hidromorfológicos de suporte: continuidade e condições morfológicas (com 
base na metodologia River Habitat Survey) e hidrologia. 

Durante a fase de construção, os elementos biológicos e hidromorfológicos deverão ser 
analisados pelo menos uma vez por ano, de preferência na Primavera, e os elementos físico-
químicos de suporte deverão ser amostrados a analisados 4 vezes/ano (trimestralmente), 
sendo que uma destas 4 amostragens deverá coincidir com a amostragem dos elementos 
biológicos. 

Fase de Exploração 

Nesta fase os princípios definidos para o programa de monitorização poderão ser objecto de 
revisão durante a sua vigência, sempre que exista evolução das necessidades das utilizações 
ora existentes, concessão de novos títulos de utilização ou ainda melhoria do conhecimento 
dos impactos da exploração sobre o estado quantitativo, químico e ecológico das massas de 
água influenciadas pela albufeira. 
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O programa de monitorização deverá funcionar como programa de autocontrole, permitindo 
obter informação necessária para a optimização das medidas de mitigação de modo a atingir 
o Bom Estado/Potencial Ecológico, de acordo com os objectivos da Lei n.º 58/2005, de 29 de 
Dezembro e pelo Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de Março. Assim, pelo menos durante os 
primeiros anos de exploração, deve manter-se o programa de monitorização definido na fase 
de construção, sendo que a única excepção será a amostragem da fauna piscícola, que 
passará a ter uma frequência semelhante à do elemento condições morfológicas, ou seja, de 
6 em 6 anos. 

Implementar, ainda, um programa de monitorização que vise a obtenção de informação 
sobre o efeito erosivo das águas nos troços fluviais sujeitos aos novos regimes de 
exploração. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

O Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos Subterrâneos (PMRHS) proposto no EIA 
tem como principais objectivos a análise e caracterização de eventuais alterações 
hidrodinâmicas e químicas dos aquíferos afectados pelo projecto e ainda avaliar a eficácia 
das medidas de minimização propostas. 

Considera-se o programa proposto no EIA como adequado, entendendo-se, contudo, que se 
devem realçar e/ou acrescentar os seguintes aspectos: 

 A monitorização do aquífero vai incidir numa rede monitorização de 20 a 30 pontos. 
Esta rede que deve incorporar outros pontos de amostragem sempre que tal se venha 
a considerar relevante durante a monitorização; 

 A monitorização deve ser iniciada antes da fase da construção (a EDP tem 
implementado um programa de monitorização desde 2009), ocorrer durante a fase de 
construção e dever-se-á prolongar, pelo menos, durante 2 anos na fase de exploração, 
ainda que sujeita a adaptações; 

 Durante a fase de construção devem ser emitidos relatórios de monitorização 
mensais, com a avaliação da afectação dos pontos de água em relação directa com o 
avanço de cada frente, em particular com as frentes de obra subterrânea. Na 
avaliação da afectação devem ser considerados, numa primeira fase, os pontos da 
rede de monitorização, e em numa segunda fase – necessária apenas no caso de se 
terem verificado afectações nos pontos da rede – todos os pontos inventariados 
susceptíveis de também poderem ter sido afectados. A afectação deve ser avaliada 
considerando, entre outros, parâmetros de quantidade (níveis e caudais) e qualidade 
(pH, condutividade). 

Ambiente Sonoro 

Tendo em conta as características do projecto e a análise de impactes efectuada, considera-
se que apenas se justifica a realização de um programa de monitorização para a fase de 
construção. No entanto, no caso de existirem situações de reclamação na fase de exploração 
devem ser efectuadas medições acústicas no(s) local(ais) em causa e averiguado o 
cumprimento dos valores limite legais. 

Concorda-se com o plano de monitorização apresentado no EIA, devendo ser tido em 
consideração o seguinte: 

 Em termos de parâmetros acústicos a caracterizar, para além do indicador LAeq 
reportado a um dia para cada período de referência, considera-se adequado a 
obtenção do ruído residual (sem obra) para averiguar a influência das obras em 
avaliação nos níveis sonoros globais (medidos), caso necessário; 

 Considera-se que o programa de monitorização deve incluir, nos critérios de avaliação 
dos resultados, o valor objectivo proposto no estudo de 65 dB(A) para o indicador 
LAeq no período diurno. Considera-se ainda que, caso ocorra a ultrapassagem do valor 
objectivo, devem ser implementadas medidas de minimização, uma vez que essa 
ultrapassagem implica que as obras provocam incómodo nas populações presentes na 
envolvente. 
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Socioeconomia 

 Envio à Autoridade de AIA de um relatório anual, contendo eventuais reclamações e 
pedidos de informação, bem como o seguimento que lhes foi dado, pelo promotor. 

 Apresentar à Autoridade de AIA relatórios periódicos com o ponto de situação do 
pagamento de contrapartidas aos proprietários dos terrenos (tendo em conta o 
calendário previsto para a execução das obras). 
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ANEXO I 

 

Localização e enquadramento do projecto 
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ANEXO II 

 

 



14‐10‐2010

1

(2) Vista do local da restituição, a partir do caminho existente na margem direita do rio.
Próximas imagens: vista de montante para jusante, a partir do mesmo local.

Vista de montante para jusante, a partir do mesmo local.

catarina.fialho
Nota
Marked definida por catarina.fialho

catarina.fialho
Nota
Unmarked definida por catarina.fialho

catarina.fialho
Nota
Accepted definida por catarina.fialho

catarina.fialho
Nota
Accepted definida por catarina.fialho



14‐10‐2010

2

(2) Vista do local onde será construído o acesso à margem esquerda.

Vista para montante, a partir do ponto anterior.

Vista para montante, a partir do ponto anterior.

catarina.fialho
Nota
Accepted definida por catarina.fialho



14‐10‐2010

3

Vista para jusante, a partir do ponto anterior. Vista da barragem, a partir do caminho da margem direita.

Vista do rio, a partir do caminho da margem direita.

catarina.fialho
Nota
Accepted definida por catarina.fialho



14‐10‐2010

4

(3) Vista da zona onde irá ser construída a tomada de água

Vista do rio Mau, a partir da subestação de Salamonde.



14‐10‐2010

5

(5) Vista para o local da escombreira e estaleiro. (4) Vista da zona da tomada de água na albufeira

Acesso à zona de estaleiros e escombreira



14‐10‐2010

6

(5) Vista para a área da escombreira

Fraca visibilidade dos taludes da antiga pedreira, da margem esquerda do rio Mau.

(6) Fragas do rio Mau
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ANEXO III 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 Águas do Noroeste, S.A. 

 Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) 

 Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

 Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

 Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP-Norte) 

 

 

 

 


















