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1. O que é o Resumo Não Técnico?  

Este Resumo Não Técnico é um volume independente que integra o Estudo de Impacte Ambiental do 

Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde, abreviadamente designado por Salamonde II. 

Destina-se, como o nome indica, a ser um documento de grande divulgação, escrito em linguagem 

acessível a todos. Por isso, se pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o 

projecto vai ter sobre o Ambiente deve consultar o Estudo de Impacte Ambiental (EIA), que está 

disponível nas Câmaras Municipais de Vieira do Minho e de Montalegre, na Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), no Porto, bem como na Agência Portuguesa do 

Ambiente (APA), em Lisboa. 
 

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

Realizou-se um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) para analisar os efeitos directos e indirectos 

(impactes) no Ambiente, resultantes da execução do Reforço de Potência do Aproveitamento de 

Salamonde, em cumprimento da legislação ambiental aplicável. A compreensão destes efeitos ajuda a 

implementar o projecto, para que reduza, no possível, a afectação dos valores ambientais locais 

importantes. Permite, ainda, compreender e evidenciar os aspectos ambientais positivos que 

proporciona. 

Este Projecto está sujeito a Avaliação de Impacte Ambiental (procedimento AIA) porque está abrangido 

pelo Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a redacção que lhe é conferida pelo Decreto-Lei 

nº 197/2005, de 8 de Novembro [encontra-se abrangido ao abrigo da alínea h) do n.º 3 do Anexo II]. 

O Estudo de Impacte Ambiental foi realizado entre Junho de 2009 e Fevereiro de 2010, acompanhou o 

desenvolvimento do projecto (em fase equivalente a Projecto de Execução) e analisou aspectos como: 

 Clima, 

 Geologia, Geomorfologia, Sismotectónica, Georrecursos e Hidrogeologia, 

 Solos e Capacidade de Uso do Solo, 

 Hidrologia e Gestão dos Recursos Hídricos  

 Recursos Hídricos de Superfície (componente de Qualidade Físico-química das Águas 

Superficiais e componente de Qualidade Ecológica e Ecossistemas Aquáticos) 

 Ecossistemas Terrestres (Flora, Vegetação e Habitats prioritários e Fauna e seus Habitats), 

 Paisagem, 

 Qualidade do Ar, 

 Ambiente Sonoro, 

 Aspectos Sócio-Económicos, 

 Uso do Solo e Ordenamento do Território, 
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 Património Arqueológico e Arquitectónico, adiante apenas designado de Património. 

O tipo de projecto em análise levou a considerar, à priori, como de potencial maior importância a 

geologia, os recursos hídricos (os subterrâneos ou hidrogeologia e os superficiais) e a sócio-economia, 

tendo-se realizado uma análise técnica e cientificamente fundamentada e aprofundada para todos eles. 

Para a análise dos diversos aspectos foram realizadas várias visitas aos locais de interesse para cada 

especialidade, no âmbito do respectivo trabalho de campo.  

 

3. Onde se localiza o Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde, Salamonde II? 

O Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde localiza-se junto à actual barragem de 

Salamonde na Região Norte, segundo a Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos 

(NUTS II), 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) (ver a 

Figura 1 e o Desenho 1 em anexo).  

 

 

 

 

 

Figura 1 – Localização de Salamonde II (extracto adaptado da carta militar). 
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4. Em que consiste o Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde, Salamonde II? 
Qual é a programação temporal para a execução do projecto? 

O actual Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde, no rio Cávado, destina-se essencialmente à 

produção de energia eléctrica. Integrado no sistema Cávado-Rabagão-Homem, Salamonde II aproveita a 

queda de aproximadamente 118 m disponibilizada entre as albufeiras de Salamonde e de Caniçada, 

imediatamente a jusante (Figura 2). 

A barragem de Salamonde, entrada em serviço em 1953, é uma barragem abóbada em betão com 75 m 

de altura. A albufeira criada pela barragem é bastante limitada em termos de área (cobre uma área de 

2,4 km²) e de capacidade de armazenamento.  

O projecto em estudo – Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde, Salamonde II – deverá 

optimizar o funcionamento do aproveitamento existente, para melhorar a capacidade de resposta nos 

períodos de maior procura de energia na rede eléctrica (horas de cheia e de ponta). Sobre este aspecto 

consulte a resposta à pergunta 7. Justificação de projecto. Porque se realiza o Reforço de Potência do 

Aproveitamento de Salamonde, Salamonde II?. 

A Figura 3 apresenta a definição geral de Salamonde II e o seu enquadramento face à barragem de 

Salamonde (existente). Salamonde será constituído pelos seguintes elementos principais: 

• um circuito hidráulico subterrâneo (em túnel), escavado no maciço rochoso da margem esquerda 

do rio Cávado com cerca de 2300 m de extensão total, formado por uma tomada de água na 

albufeira de Salamonde, poço de adução, chaminé de equilíbrio,  túnel de restituição e 

restituição na albufeira de Caniçada; 

• uma central subterrânea, em caverna, equipada com um único grupo reversível, com capacidade 

nominal de turbinamento de 200 m3/s e uma potência de 207 MW (funcionamento no modo de 

turbinamento e no modo de bombagem), e  localizada perto da extremidade de montante do 

circuito hidráulico; 

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

Estes elementos estarão implantados na margem esquerda do Cávado, concelho de Vieira de Minho, 

fora da área do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), razão fundamental que levou a localizar o 

projecto nesta margem. Na margem direita será apenas melhorado um caminho já existente (aberto 

aquando da construção da barragem há quase 60 anos para acesso à restituição existente) e que servirá 

de acesso à nova restituição através de uma pequena ponte sobre o Rio Cávado.  



 

Estudo de Impacte Ambiental do Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde – Salamonde II 
Resumo Não Técnico 4 

(Página intencionalmente deixada em branco) 
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Figura 2 – Esquema geral do Sistema Cávado-Rabagão-Homem, com indicação das diferentes barragens e albufeiras que o compõem, assim como da cota topográfica a que se encontra o nível de pleno armazenamento em cada albufeira. 
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Figura 3 – Definição Geral (Esquema) do Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde – (Salamonde II). 
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A tomada de água, localizada imediatamente a montante da barragem de Salamonde é a estrutura por 

meio da qual a água entra no circuito hidráulico permitindo a produção de energia eléctrica. A estrutura 

de captação será construída ao abrigo de uma ensecadeira circular em betão com 25 m de raio e cerca 

de 26 m de altura máxima. A construção da ensecadeira será realizada em dois meses, durante os quais 

o nível de água da albufeira de Salamonde será rebaixado. Este rebaixamento foi devidamente 

compatibilizado com o rebaixamento necessário da mesma albufeira para construção da restituição do 

Reforço de Potência de Venda Nova (Venda Nova III), cujo projecto foi já aprovado. 

A restituição constituiu uma estrutura pela qual a água da albufeira de Salamonde é devolvida, a jusante, 

à albufeira de Caniçada. À semelhança das obras da tomada de água, também esta obra será 

construída ao abrigo de uma ensecadeira em betão com 15,5 m de altura máxima.  

Uma vez que, no local de restituição, o leito do rio se encontra a uma cota relativamente elevada, para 

obter condições hidráulicas adequadas às operações de bombagem da água da albufeira de Caniçada 

para a de Salamonde (aproveitando o excesso de energia eléctrica que pode haver no período 

nocturno), será necessário escavar um canal no leito do rio Cávado, num trecho situado a jusante da 

restituição até junto da restituição de Salamonde existente, com cerca de 5 m de profundidade e uma 

largura de 30 m. 

Na construção da tomada de água e da restituição será necessário realizar rebaixamentos 

extraordinários e temporários das albufeiras de Salamonde e Caniçada. Esses rebaixamentos deverão 

ocorrer nos períodos identificados no quadro seguinte. 

Quadro 1 - Condicionamentos para as albufeiras de Caniçada e Salamonde 

Albufeira 
Período Rebaixamento 

(m) Ano Início Fim 

Salamonde 
(NPA=270,36) 

2011 
1 Maio 15 Julho 23 

15 Julho 31 Agosto 9 

2013 15 Maio 15 Junho 23 

Caniçada 
(NPA=152,50) 

2012 1 Maio 15 Julho 14,5 

2014 15 Maio 15 Junho 14,5 

O acesso à área de trabalho da restituição será efectuado a partir da margem direita do Cávado, por 

meio de uma ponte com 50 m de vão livre. 

A central de Salamonde II será instalada numa caverna, a escavar em profundidade, a cerca de 70 m a 

sul da central existente. Nas imediações dessa zona será também instalada, sensivelmente à cota 

(300,00), a plataforma da subestação do Reforço de Potência de Salamonde, com 70x40m2, bem como 

o edifício de apoio. 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde – Salamonde II 
Resumo Não Técnico  8 

O acesso principal à central é efectuado através de um túnel com secção em forma de ferradura e uma 

extensão de cerca de 970 m. A entrada deste túnel situa-se na encosta da margem esquerda (concelho 

de Vieira do Minho), e estará ligada à EM-103-4 através de um pequeno acesso construído a partir desta 

estrada.  

Uma série de outros túneis de acesso e ataque partem do túnel de acesso à central, permitindo aceder a 

outras componentes do projecto. O grupo reversível que equipará a central permitirá dois modos de 

funcionamento alternativos e em sentidos opostos: 

o Modo de Turbinamento

o 

 – neste modo a central produz energia eléctrica fazendo passar a água 

pela turbina, isto é, lançando a água armazenada na albufeira de Salamonde para a albufeira de 

Caniçada, tirando partido do desnível entre as duas albufeiras; 

Modo de Bombagem

O edifício de apoio e a subestação são adjacentes e localizam-se, à superfície, sobre a zona de 

implantação da central sendo servidos pela estrada de acesso à central que parte da EM 103-4. 

 – neste modo a água da albufeira de Caniçada é bombada para a albufeira 

de Salamonde, em horas em que o custo da energia é baixo (por exemplo, no período nocturno 

em que há menor procura de energia). Assim, esses volumes de água poderão ser reutilizados 

para produção de energia eléctrica, em modo de turbinamento, durante períodos em que haja 

maior procura de energia (em que a energia produzida tem maior valor). Este modo de 

funcionamento é também essencial nos períodos secos, quando as afluências naturais do rio 

são pequenas, e nos períodos em que a energia eólica pode ser excedentária (por exemplo no 

período nocturno). 

O edifício de apoio, com um único piso, será formado por dois corpos com 10 m de largura e 

comprimento respectivamente, de 50 m e de 35 m, dispostos em ângulo recto, sustentando os bordos 

norte e oeste da plataforma da subestação. O edifício encontra-se implantado a cota inferior à da 

plataforma da subestação, ficando a respectiva cobertura com nível semelhante ao da plataforma. O 

poço de barramentos, na junção dos dois corpos do edifício, sobressairá sob a forma de uma torre. 

Os acessos exteriores serão feitos pelas seguintes vias:  

• a estrada de acesso à central; 

• os ramais de acesso à tomada de água e à subestação e edifício de apoio; 

• o caminho existente de acesso à actual restituição (de onde será construída uma ponte de 

acesso junto à nova restituição, atravessando o rio Cávado com um tabuleiro de 7,5 m de 

largura).  
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O caminho de acesso à restituição desenvolve-se entre o coroamento da barragem de Salamonde e a 

plataforma de acesso à estrutura da restituição, numa extensão total de 2 413 m. Este caminho 

desenvolve-se sobre um existente, a meia encosta, ao longo da margem direita do rio Cávado. Este 

caminho, após a beneficiação prevista terá uma faixa de rodagem com 4,00 m de largura.  

A estrada de acesso à central liga a EM 103-4 e a entrada do túnel de acesso à central, numa extensão 

total de 1 033 m. Desenvolve-se a meia encosta e é constituída por uma plataforma com 6,50 m. 

Os escombros resultantes da escavação da central, túneis, chaminé de equilíbrio, acessos e demais 

estruturas serão, na sua maior parte, depositados na zona da antiga pedreira da barragem de 

Salamonde, aberta no leito do rio Mau, contribuindo deste modo para a sua recuperação geomorfológica 

e paisagística, após desvio do leito daquele rio.  

Como projecto complementar pode considerar-se a ligação da subestação de Salamonde II à Rede 

Nacional de Transporte (RNT).  

Não se conhece até à presente, com o pormenor desejado, a forma como irá ser efectuada essa ligação. 

Prevê-se que seja feita em linha simples de 400 kV,  desde a subestação de Salamonde II até um novo 

Posto de Corte, que provavelmente também servirá Venda Nova III, a construir em local a definir, numa 

zona intermédia entre Salamonde e Frades. Neste posto de corte, a ligação será feita a um painel de 

linha blindado. 

Assim, apesar desta situação de alguma indefinição no que respeita à ligação de Salamonde II à RNT, e 

tratando-se de um projecto a este associado, definiu-se, para efeitos de identificação de grandes 

condicionantes, no âmbito do EIA, uma área de estudo, onde se considera expectável que a ligação da 

nova central venha a ocorrer.  

A informação relativa ao projecto da linha, bem como todos os esclarecimentos relativos ao mesmo, será 

actualizada/apresentada logo que se disponha de elementos de pormenor mais consistentes. 

A construção do Reforço de Potência de Salamonde será realizada em cerca de 5 (cinco) anos, 

incluindo, fornecimento de equipamentos, montagem de estaleiro e respectiva desmontagem e 

recuperação ambiental das áreas afectadas durante a fase de construção. No Quadro 2 é apresentada a 

calendarização estimada para a fase de construção. 

No que respeita à estimativa de veículos pesados que circularão em obra, no período mais intensivo dos 

trabalhos, poder-se-ão considerar os seguintes valores: 

• 15 camiões (essencialmente, Dumpers e camiões de 3 eixos); 

• 5 rectroescavadoras (incluindo, entre outros, tractores de rastos tipo Caterpiller e Escavadora 

tipo Komatsu); 
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• 5 Autobetoneiras. 

Dos veículos referidos, apenas os camiões circularão na via pública. A circulação dos restantes veículos 

restringir-se-á às frentes de obra. 

Quanto à fase de exploração prevê-se que seja de 55 anos desde a data prevista para a entrada em 

serviço até ao termo da concessão do domínio hídrico do Aproveitamento de Salamonde, previsto para 

2070. Dado que a central hidroeléctrica estará completamente automatizada e comandada à distância a 

partir do Centro de Telecomando, localizado próximo da Régua, o número de trabalhadores presentes na 

central na fase de exploração é muito reduzido, sem significado. No entanto, os períodos em que 

decorram operações de manutenção importantes quer preventivas quer resultantes de avarias ou 

acidentes, poderão vir a constituir excepções, podendo estar presentes nesses períodos equipas que 

poderão ir até 20 trabalhadores. 
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Quadro 2 - Programação Geral dos Trabalhos do Reforço de Potência de Salamonde 
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(Página intencionalmente deixada em branco) 
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5. Quem propõe o Projecto? Qual é a Entidade que o vai licenciar? 

A empresa EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A. é a entidade que propõe a realização do 

projecto do Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde, Salamonde II. Pelo facto, diz-se que 

é o proponente do Projecto e é designada, neste estudo, de EDP Produção (EDPP). 

A entidade licenciadora deste Projecto é a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

6. Quais os Antecedentes do Projecto? 

Na sequência de estudos anteriores a EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A., em 2007, fez uma 

revisão do inventário de recursos hidroeléctricos, centrada nos reforços de potência de aproveitamentos 

já existentes.  

Mesmo presentemente, estando em realização investimentos em novas barragens (com o lançamento 

do Programa Nacional de Barragens com Elevado Potencial Hidroeléctrico), continua a fazer sentido 

para a EDP o investimento em reforços atendendo aos objectivos cada vez mais ambiciosos do país na 

utilização de energias renováveis, que são também objectivos da empresa. A energia hidroeléctrica é a 

que mais rapidamente responde às necessidades de “ponta” de consumo, permitindo uma gestão mais 

eficiente da energia. 

O aumento extraordinário de produção pela via da energia eólica conduz a um interesse acrescido 

nestes reforços de potência, que equipados com grupos reversíveis, permitem o armazenamento 

(bombagem) do excesso de produção de energia eólica em horas de menor consumo, para o seu 

aproveitamento nas horas de maior consumo (turbinamento).  

Assim, a EDP Produção, que no inventário referido tinha estabelecido uma lista ordenada dos reforços 

por ordem de interesse, resolveu iniciar, desde já, alguns desses investimentos. 

No caso de Salamonde, depois de definida a solução para o segundo reforço de potência de Venda 

Nova, o interesse aumentou pelo facto de ser essencial alimentar as duas bombagens daquele outro 

aproveitamento.  
 

7. Justificação do projecto. Porque se realiza o Reforço de Potência do Aproveitamento de 
Salamonde, Salamonde II? 

O reforço de potência do aproveitamento de Salamonde, Salamonde II insere-se na estratégia da EDP 

de promoção e exploração de centros electroprodutores que utilizam fontes renováveis, alinhada com os 

objectivos nacionais de produção de energia eléctrica neste campo. 
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Este justifica-se pelas seguintes razões principais: 

o aumento progressivo do consumo de electricidade, em Portugal, como consequência do 

desenvolvimento económico, mesmo considerando a implementação de medidas de 

conservação e do uso eficiente da energia; 

o necessidade de garantia da segurança do abastecimento energético nacional e redução da 

dependência energética do país face ao exterior; 

o necessidade de produção de “energia limpa” à qual não estão associadas emissões de Gases 

com Efeito de Estufa (GEE) , face aos compromissos assumidos por Portugal, no âmbito 

comunitário. 

Os principais aspectos que justificam o interesse do projecto de Salamonde II:  

• Aumento da capacidade de produção nacional com origem em fontes de energia 
renováveis e endógenas: o reforço de potência de Salamonde aumentará a capacidade de 
produção de energia a partir de uma fonte renovável (a água) uma vez que irá reforçar a 
produção, por uma produção total adicional, em termos médios de 358 GWh/ano. 

• Redução das emissões de dióxido de carbono (CO2): o reforço de potência de Salamonde irá 

permitir reduzir as emissões de dióxido de carbono por duas razões principais:  

o (1) directamente, porque a electricidade produzida tem origem hídrica e não produz 

gases com efeito de estufa, que são traduzidos em CO2 (CO2 equivalente); 

o (2) indirectamente, porque permite integrar, de modo robusto e complementar, a energia 

das eólicas no sistema eléctrico nacional.  

• Redução das importações de combustíveis fósseis: a energia “limpa” (a partir de uma fonte 

renovável) que vai ser produzida no novo circuito hidráulico (reforço) irá substituir energia 

produzida em centrais termoeléctricas que consomem combustíveis fosseis (como o gás natural) 

que têm de ser importados. 

• Melhoria da fiabilidade e da segurança do sistema eléctrico português, com implicações 
nos níveis de garantia da segurança de abastecimento: permite adequar o fornecimento da 

energia eléctrica produzida à necessidade dos consumidores, de forma mais eficiente, o que 

significa: 

o Resposta rápida a subidas e descidas de carga, adaptando-se praticamente de forma 

instantânea às diferentes situações da rede e de consumo; 
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o Atenuação do impacto da variabilidade da produção eólica aumentando ou diminuindo 

rapidamente a potência disponível ou aumentando o consumo através da bombagem no 

caso de excesso de produção eólica. 

• Potenciação do aumento de potência eólica instalada: uma vez que o reforço de potência é 

reversível (operações de turbinamento e de bombagem) permite complementar a produção de 

energia a partir das eólicas. Tal como referido a energia produzida nos períodos de menor 

procura na rede é aproveitada para bombar a água da albufeira situada num nível inferior para a 

albufeira localizada num nível superior. 

8. Como é o local de implantação do Projecto? Que características tem?  

A área de estudo de Salamonde II desenvolve-se entre as cotas 160 m e 270 m, definidas a partir das 

cotas máximas das albufeiras de Caniçada e Salamonde, e apresenta genericamente terrenos de 

declives muito acentuados, marcados por um vale encaixado onde se desenvolve o rio Cávado de 

direcção preferencial ENE-WSW e por talvegues menores nas vertentes resultado de pequenas linhas 

de água. 

Este é um território onde as infraestruturas de produção de energia são comuns, inicialmente apenas 

centrais hídricas – desde a primeira metade do século XX – actualmente também parques eólicos. 

A análise do uso actual do solo na área de estudo reflecte as tendências descritas para o Minho interior. 

O uso agrícola é constituído por parcelas, frequentemente em regime de regadio, com pasto ou culturas 

anuais, delimitadas por culturas permanentes, como vinha, olival e árvores de fruto. Constitui 13% da 

área analisada. 

As albufeiras constituem o elemento central da área analisada e consistem num plano de água de 

extensão considerável. As florestas de exóticas (plantas invasoras) são o uso com maior extensão 

seguidas de florestas de outras folhosas. Os matos e incultos são dominados por giestais e ocupam 

também uma área importante. 

O tecido urbano descontínuo (correspondente às áreas rurais) ocupa uma área de 40 ha, cerca de 2% 

da área de estudo. Esta classe é constituída maioritariamente por habitação unifamiliar, maioritariamente 

de construção tradicional, mas também de construção recente. As povoações que correspondem a esta 

unidade são Salamonde, Cabril, Fundevila, Sidrões, Vila Nova, Frades, São Ane e ainda parte de Fafião. 

Esta ocupação actual do solo é justificada não só pela crescente desertificação local, mas também pela 

baixa aptidão dos solos para usos agrícolas. O clima é temperado (temperatura média anual do ar entre 

14,3ºC e 15ºC), húmido e chuvoso. 
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No que diz respeito à água foram analisados os dados de qualidade da água para vários anos tendo-se 

concluído que a qualidade físico-química da água das várias albufeiras Venda Nova, Paradela, Caniçada 

e Salamonde é, na generalidade, boa. É também de assinalar que em todas as albufeiras estudadas se 

verifica uma melhoria da qualidade físico-química da água, especialmente nos últimos 2-3 anos. 

No que diz respeito aos ecossistemas na área, o estudo realizado permitiu concluir pela existência de 

locais com valor ecológico bem conservados, a par de ser também esta uma área sujeita à intervenção 

humana, da qual se destaca a presença das barragens e albufeiras por elas criadas. 

Quanto ao Ambiente Sonoro foram realizadas medições do ruído em diversos pontos tendo-se concluído 

que é relativamente sossegado o ambiente actual dos locais mais próximos do empreendimento, 

destacando-se apenas o tráfego da EM 103-4 e da EN 103, esta última mais afastada mas 

potencialmente afectável em termos de tráfego de acesso ao local de implementação do projecto. 

A nível do Ordenamento do Território, a área de estudo de Salamonde II abrange, no PDM de Vieira do 

Minho, as seguintes classes de espaços: “Espaços de expansão de aglomerados do tipo 2” e “Espaços 

florestais”. No PDM de Montalegre a componente do projecto inclui apenas o acesso à restituição e 

abrange “Áreas florestais de uso condicionado” e “albufeiras e respectivas faixas de protecção”. 

Ao nível Socioeconómico a maior parte das freguesias consideradas são predominantemente rurais, de 

pequena dimensão, com poucos lugares, verificando-se que uma parte significativa da população reside 

em locais isolados. 

Em termos populacionais tem-se verificado uma diminuição dos residentes nos concelhos em estudo 

sendo que, entre 1991 e 2001, verificaram-se diminuições entre 7% e 18%, respectivamente para Vieira 

do Minho e Montalegre. 

A média da população activa empregada nos concelhos da área de estudo situa-se abaixo da média das 

regiões onde estes se localizam. Ao nível das freguesias, em 2001, a população economicamente activa 

empregada variava  entre cerca de 69%, em Caniçada, e 96%, em Ruivães.   

O Sector Primário (Agricultura e Pescas) representa quase 20% do emprego, emprego esse que ronda 

os 30% no concelho de Montalegre e freguesia de Cabril. A freguesia de Salamonde comporta o maior 

peso de emprego no Sector Secundário (da Indústria) (60%), para o qual contribui o AH de Salamonde, 

localizado nesta freguesia. O Sector Terciário (comércio e serviços) tem um padrão algo heterogéneo ao 

nível regional e local, com variações muito significativas na área de estudo. O turismo, e as actividades 

associadas de hotelaria e restauração, é significativo na região e desempenha um papel importante na 

estrutura do emprego, embora apresente alguma sazonalidade nesta actividade. 
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As taxas de desemprego aumentaram ao nível regional e concelhio, entre 1991 e 2001, ainda que 

nalgumas freguesias tivesse acontecido precisamente o contrário como foi o caso Ruivães. Das 

freguesias que viram crescer o desemprego, salienta-se Caniçada. 

No que diz respeito ao Património foram identificados elementos patrimoniais de valor mediano na área 

do projecto. A identificação provável de um maior número de ocorrências, nesta área, ficou condicionada 

à topografia do terreno e à densa vegetação, pelo que poderão surgir outras, inéditas, após a 

desmatação das áreas a intervencionar à superfície (já que grande parte das estruturas são 

subterrâneas). 

 

9. Que efeitos (impactes) o Projecto de Salamonde II poderá provocar no Ambiente? 

O EIA permitiu concluir que o Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde, Salamonde II, terá 

vários impactes sobre o ambiente, tanto negativos como positivos, nos diversos aspectos analisados. 

Considera-se, na generalidade, para este tipo de projecto particular, que os impactes da fase de 

construção são mais importantes que os impactes na fase de exploração, o que significa que passada a 

perturbação geral da fase de construção, e após a recuperação das áreas temporariamente 

intervencionadas, o projecto encontrar-se-á sucessivamente melhor enquadrado em termos ambientais. 

Na análise inicial do EIA para definição do âmbito foram considerados, conforme referido, como 

potencialmente mais importantes três descritores ambientais:  

• Recursos Hídricos Superficiais – Qualidade da Água (incluindo qualidade dos ecossistemas 

aquáticos); 

• Geologia, Geomorfologia, Hidrogeologia e Sismotectónica; 

• Sócio-Economia. 

Destes apenas a Geologia, Geomorfologia, Hidrogeologia e Sismotectónica se revelou menos 

importante. Destacam-se os impactes relacionados com o desmonte do maciço rochoso, os 

rebaixamentos extraordinários das albufeiras de Salamonde e de Caniçada, na fase de construção (que 

significarão o rebaixamento do nível freático) e a interferência com o fluxo hídrico subterrâneo. No 

entanto, constata-se que não são conhecidas captações públicas ou privadas de carácter relevante na 

envolvente, pelo que o impacte é menos importante do que o inicialmente se poderia acreditar.  

Refira-se o enchimento da antiga pedreira com os materiais retirados das escavações (escombros) e que 

é considerado um impacte positivo. Desta forma, a escombreira a criar permitirá recuperar uma área 

anteriormente intervencionada e ao mesmo tempo minimizar os seus efeitos na paisagem. 
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No final da obra, e no âmbito do Projecto de Recuperação e Integração Paisagística, a escombreira, tal 

como todas as áreas intervencionadas que remanescerão a solo nu, serão alvo de tratamento 

paisagístico, através do recobrimento de todas as superfícies exequíveis com terra viva e da 

implementação de coberto vegetal de revestimento do solo, em época imediatamente seguinte adequada 

(hidrossementeira) e também da plantação de árvores e arbustos. 

No que diz respeito aos Recursos Hídricos Superficiais (componente quantitativa) os impactes 

associados ao rebaixamento extraordinário da albufeira de Salamonde, são considerados importantes e 

não minimizáveis, embora temporários.  

No entanto, foi considerado um impacte positivo de igual importância e de âmbito nacional a exploração 

Salamonde II com reversibilidade (isto é, que permite alternar entre operações de turbinamento e de 

bombagem), só agora possível com este reforço, já que a barragem de Salamonde foi construída nos 

anos 40/50 do século passado e a central existente apenas está dotada do modo turbinamento. 

Quanto à componente de qualidade físico-química da água refiram-se, na fase de construção, o aumento 

de sólidos em suspensão na água e a turvação, provocando assim uma degradação daquela qualidade, 

devida ao arrastamento de partículas e sólidos para a massa de água. Estes são impactes de reduzida 

importância, na medida em que as boas práticas a adoptar na fase de construção permitem reduzir 

aquele arrastamento.  

Na fase de exploração deverá verificar-se, na generalidade, uma melhoria da qualidade da água, com 

maior circulação e oxigenação das massas de água e um rompimento da estratificação, devido ao facto 

de se introduzir a reversibilidade no aproveitamento e à própria localização da nova tomada de água de 

Salamonde II, mais à superfície do que a tomada actual. 

Na componente aquática foram relevadas como igualmente impactantes as acções da fase de 

construção, associadas à contaminação/poluição do meio aquático por poluentes químicos e sedimentos 

finos, impactes esses que são considerados minimizáveis. Na fase de exploração refiram-se os impactes 

positivos como consequência da exploração da reversibilidade do aproveitamento e que deverá provocar 

uma diminuição dos tempos de residência e fenómenos de estratificação. 

No que diz respeito à sócio-economia os impactes da fase de construção são semelhantes a outras 

grandes empreitadas nomeadamente, produção de ruído, perturbação da envolvente e acessos, com 

aumento da perigosidade de circulação para as populações, geração de emprego e dinamismo da 

economia, etc.. Os impactes negativos identificados são minimizáveis, na generalidade, através da 

aplicação de boas práticas em obra. Uma particularidade relativa à construção de Salamonde II 

relaciona-se com os rebaixamentos extraordinários e temporários necessários para construção e 

demolição das ensecadeiras da tomada de água e da restituição e que deverão provocar uma 

perturbação da prática de actividades balneares (entre outras actividades de lazer), sobretudo na 

albufeira de Caniçada onde estas actividades têm maior expressão. 
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Na fase de exploração identificam-se, essencialmente, impactes positivos, a nível nacional, como 

resultado da instalação do grupo reversível de Salamonde II, que irá significar uma melhor eficiência 

energética, diminuição de emissão de gases com efeito de estufa e estabilização da energia disponível 

na rede (por complementaridade com a energia eólica).  

Estes impactes são também importantes ao nível dos descritores clima e qualidade do ar. 

A análise efectuada mostra que os solos afectados pela intervenção são de baixa aptidão para usos 

agrários (solos pobres). Estes serão sujeitos a impactes de significância reduzida porque serão 

compactados, por causa da obra e cobertos por estruturas definitivas na fase de exploração. Por essas 

razões a área afectada deverá ser enquadrada no âmbito do Projecto de Recuperação e Integração 

Paisagística. 

No que diz respeito aos descritores ambientais relacionados com os ecossistemas terrestres (Flora e 

Vegetação e Fauna) considera-se que a área afectada, apesar de sensível, está já sujeita à influência 

humana. Para além disso, a beneficiação do acesso existente na margem direita para aceder ao local da 

nova restituição, minimiza a perda e fragmentação de habitat e a consequente perturbação, que estariam 

associadas à abertura de um novo acesso para o mesmo efeito na margem esquerda. Desta forma, o 

cumprimento rigoroso das medidas de minimização propostas deverá reduzir e/ou mitigar os impactes 

analisados, que deverão ser acompanhados através dos respectivos programas de monitorização.  

As acções de construção deverão representar impactes significativos, não minimizáveis, ao nível da 

paisagem na medida em que são introduzidos elementos estranhos e perturbadores. No entanto, esta 

será uma fase temporária, sendo que na fase de exploração a perturbação devida aos novos edifícios e 

estruturas à superfície será muito menos importante, dado que esses elementos não são totalmente 

estranhos a esta paisagem. 

Essas mesmas acções construtivas irão produzir ruído e vibração que deverão significar uma 

perturbação das populações na envolvente da obra. Essa perturbação é considerada, para o ruído, de 

média importância apenas para as habitações situadas junto da tomada de água e acessos ao estaleiro. 

Quanto à vibração não foi possível realizar estimativas. Desta forma, propõe-se a monitorização dos 

níveis de ruído e vibração na fase de construção, para alguns dos receptores na envolvente. Na fase de 

exploração os impactes são desprezáveis.  

No que diz respeito ao uso do solo deverão ocorrer alguns impactes significativos na medida em que os 

usos no local serão alterados, sobretudo na fase de construção. As estimativas efectuadas permitiram 

determinar que serão afectados cerca de 77.000 m2 de usos à superfície sendo estes por ordem de 

afectação: Floresta exótica (cerca de 38.500 m2), Floresta folhosa (cerca de 22.600 m2), Albufeira (cerca 

de 10.000 m2), Matos (cerca de 5.000m2) e outros usos menores. Estes impactes são pouco ou nada 

minimizáveis, no entanto na fase de exploração serão nulos.  
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Quanto ao ordenamento do território, os impactes negativos que o projecto suscita, devido à 

sobreposição com diversas condicionantes, nomeadamente, Domínio Público, REN, PNPG, etc., são 

minimizáveis e largamente compensados pelos impactes positivos decorrentes do aumento da potência 

hidroeléctrica e da introdução da possibilidade de bombagem, que permitirá aproveitar períodos de 

menor procura de energia (com bombagem das albufeiras de Caniçada para Salamonde) e melhor 

resposta nos períodos de maior procura de energia na rede. 

No que diz respeito ao Património foram identificados elementos patrimoniais de valor mediano na área 

do projecto e que deverão ser preservados. A identificação provável de um maior número de 

ocorrências, nesta área, ficou condicionada à topografia do terreno e à densa vegetação, pelo que 

poderão surgir outras, inéditas, após a desmatação das áreas a afectadas, já que no âmbito do 

acompanhamento de obra e numa fase preliminar da mesma constitui um dos objectivos de minimização 

dos impactes nos ecossistemas terrestres, a redução, ao mínimo necessário, das áreas 

intervencionadas. 

 A análise comparativa de impactes cumulativos da fase de construção pretendeu avaliar a diferença 

entre a realização “desfasada no tempo” ou “em simultâneo” das obras dos reforços de potência de 

Salamonde II, Venda Nova III (aprovado) e Paradela II (previsto e em fase de estudos preliminares). Esta 

análise permitiu concluir que, para a maioria dos descritores ambientais a realização desfasada no 

tempo das obras significa uma maior perturbação, na medida em que implica um maior número de 

rebaixamentos extraordinários da albufeira de Salamonde, com os consequentes impactes associados. 

Quanto a este aspecto pode assim concluir-se que, dos vários cenários possíveis, a realização das três 

obras em simultâneo, com rebaixamentos nos mesmos períodos dos mesmos anos será menos 

impactante. 

 

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

No sentido de garantir um melhor enquadramento ambiental do Projecto foram previstas medidas de dois 

tipos: 

a) “medidas minimizadoras ou mitigadoras” - medidas e acções que poderão contribuir para 

reduzir/atenuar os efeitos negativos identificados;  

b) “programas de monitorização” - conjunto de programas de medições, observações, e de 

estudos para analisar e avaliar os efeitos reais do Reforço de Potência de Salamonde, sempre 

que for recomendado em função dos resultados da avaliação ou por requisito legal. 
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Quanto às medidas de minimização

o 

 propostas no âmbito das diversas especialidades destacam-se as 

seguintes, por possuírem um carácter específico e/ou serem dirigidas aos impactes mais significativos: 

Substituição das captações de água particulares comprovadamente afectadas de acordo com o 

interesse dos proprietários

o 

 e nos casos em que tal não seja viável dever-se-á atribuir uma 

indemnização como medida compensatória. Refira-se que o inventário realizado identificou as 

captações licenciadas como não afectadas pelo projecto, sendo que se considera muito pouco 

provável haver afectação de captações; 

Estabilização dos taludes dos acessos (dominantemente taludes de escavação)

o 

: estas medidas 

podem ser preventivas, como seja o saneamento prévio de todas as situações pontuais de 

instabilidade potencial de massas rochosas, ou activas, utilizando soluções de projecto, tais 

como a estabilização do pé do talude com muros de gabion, a correcta drenagem das cristas, a 

pregagem de redes elásticas, a projecção de betão, etc.; 

Aplicação de contenções nos emboquilhamentos dos túneis

o 

: estas podem consistir em 

pregagens, betão projectado e drenagem; 

Tratamento do maciço rochoso nas zonas de maior afluência de água

o 

: este tratamento pode ser 

feito com o recurso a injecções de resinas reactivas ou caldas de microcimentos; 

Recuperação e integração paisagística de todas as áreas intervencionadas pela empreitada

o 

: 

esse tratamento deve incluir modelação do terreno, revestimento com terras, sementeira e 

plantação de árvores. Para tal deverão ser usadas, tanto quanto possível, espécies locais; 

Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem na proximidade de habitações se 

restringem ao período diurno e aos dias úteis, de acordo com a legislação em vigor

o 

; 

Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas

o 

: designadamente à 

população residente nos lugares das freguesias, nomeadamente, no que diz respeito aos 

condicionamentos das albufeiras; 

Instalar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações da obra

o 

; 

Criação de áreas de segurança com acessos limitados e devidamente sinalizados

o 

, como previsto 

já no Projecto: com vista a reduzir o risco de acidente, pela aproximação de pessoas aos locais 

das obras; 

Circulação das viaturas afectas às obras com os faróis de médios ligados, mesmo durante o dia: 

de forma a serem mais visíveis à distância. Esta medida tem em vista prevenir acidentes nas 

vias de comunicação e nas imediações das obras, sobretudo no acesso à estrada municipal EM 

103-4 a partir da EN 103, de acesso à barragem na margem direita (CM 1361); 
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o Afixação dos horários das duas pegas de fogo diárias em placas junto às obras e caminhos de 

acesso junto aos locais a intervir

o 

: particularmente no acesso ao estaleiro na EM 103-4, como 

previsto no projecto; 

Inclusão das ocorrências identificadas em Planta de Condicionantes ou de Condicionamentos do 

Caderno de Encargos da obra

o 

, de forma a impedir a ocupação desses locais, tal como já 

previsto; 

Executar o acompanhamento arqueológico de todas acções que envolvam movimentações ou 

escavações de solo/subsolo, em meio terrestre

o 

; 

Deverão ser atempadamente satisfeitos os compromissos de indemnização/compensação aos 

proprietários dos terrenos pela ocupação da propriedade

o Dado que o traçado da Linha ainda não é conhecido, 

; 

foi realizada, conforme referido, uma 

análise/avaliação de condicionantes, no âmbito da qual foi proposto um conjunto de 

recomendações a observar na elaboração do projecto

Para além das medidas referidas importa realçar as medidas relacionadas com as boas práticas 
ambientais na obra, que se relacionam com os diversos aspectos analisados (como os solos, o ar, a 

água, o ruído, a flora e vegetação, a fauna e habitats, a paisagem, etc.). Estas consistem num vasto 

conjunto de medidas que estão perfeitamente identificadas (com consulta através da internet, no “sítio” 

da Agência Portuguesa do Ambiente) e cuja implementação é obrigatória em todas as grandes 

empreitadas, pelo que constarão do respectivo Caderno de Encargos e terão de ser executadas pelos 

empreiteiros durante a fase de construção. Também a EDP Produção tem estas medidas como 

obrigatórias nos seus Cadernos de Encargos, no âmbito dos sistemas de gestão ambiental de obras que 

tem implementado. Por se tratar de um extenso conjunto não foram aqui listadas, no entanto, estas 

consistem, por exemplo, na cobertura da carga dos camiões em circulação de/para o local da obra, a 

proibição de realizar queimadas a céu aberto, a manutenção e revisão periódica dos veículos, a limpeza 

regular de acessos e da área afecta à obra, a rega regular e controlada da área da obra nos dias secos e 

ventosos, implantar um sistema de lavagem de rodados dos camiões afectos à obra, garantir o correcto 

acondicionamento dos resíduos na área da obra, etc. 

. 

Os programas de monitorização são desenvolvidos com base na caracterização de parâmetros 

definidos, analisados em amostras recolhidas com uma frequência própria, em locais identificados. Os 

resultados obtidos, devidamente registados e tratados serão, depois, avaliados pela Agência Portuguesa 

do Ambiente (APA). Este acompanhamento enquadra-se na “fase de pós-avaliação”, conforme está 

previsto na legislação ambiental aplicável, sendo uma forma de garantir que o projecto estará bem 

enquadrado em termos ambientais.  
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No que diz respeito ao Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde foram propostos 

programas de monitorização para a Geologia (ao nível da execução dos túneis), Recursos Hídricos 

(incluindo os ecossistemas aquáticos, no âmbito da qualidade da água), Flora e Vegetação, Ruído e 

Vibrações (na fase de construção). 

Assim, considera-se o Projecto de Salamonde II viável do ponto de vista ambiental, com inequívocas 

vantagens sócio-económicas para os concelhos envolventes e, em especial, para o país. Sublinha-se, no 

entanto, a necessidade de aplicação rigorosa das medidas de minimização e programas de 

monitorização propostos, com particular ênfase na fase de construção, pela implementação do Plano de 

Gestão Ambiental da empreitada. 
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