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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do preceituado no artigo 14.º 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, procedeu-se à Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do
projecto

Reforço

de

Potência

do

Aproveitamento

de

Salamonde

–

Salamonde II.
O proponente deste projecto é a EDP – Gestão de Produção de Energia, SA e a
entidade licenciadora, o INAG – Instituto da Água, IP.

2. O PROJECTO
BREVE CARACTERIZAÇÃO / OBJECTIVOS
Na década de 50, do século XX, entrou 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.
Nos dias de hoje, estes 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 contexto, que surge a necessidade de implantar o Reforço de Potência do
Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde – Salamonde II.
Este

projecto

destina-se

a

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, assim, 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 m 3/s e uma potência
de 207 MW.
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LOCALIZAÇÃO 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).

3. CONSULTA PÚBLICA
PERÍODO DE 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.
PUBLICITAÇÃO
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA), incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado na Agência Portuguesa do Ambiente, na Comissão Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte e nas Câmaras Municipais de Vieira do Minho e
Montalegre.
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O RNT esteve, também, disponível, para consulta, nas freguesias de Salamonde e
Louredo do concelho de Vieira do Minho e Cabril do concelho de Montalegre.

A divulgação desta Consulta foi feita por meio de:
Afixação de anúncios nas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia
referidas;
Publicação de anúncios, envio de RNT e de nota de imprensa para o “Jornal
de Notícias”;
Envio de nota de imprensa e RNT para os órgãos de comunicação social
constantes no Anexo I;
Envio de ofício circular e RNT às entidades constantes no Anexo I;
Disponibilização do RNT e de informação genérica acerca do processo de
Consulta

Pública

no

site

da

Agência

Portuguesa

do

Ambiente,

em

www.apambiente.pt.

FORMAS DE ESCLARECIMENTO DOS INTERESSADOS
No âmbito do procedimento de Consulta Pública, a Agência Portuguesa do
Ambiente,

tendo

como

objectivo

impulsionar

um

maior

envolvimento

das

autarquias directamente interessadas no projecto e prestar esclarecimentos
relativamente ao processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ao projecto e
aos respectivos impactes ambientais, promoveu, em 26 de Agosto último, a
realização de uma sessão de esclarecimento que teve lugar na Câmara Municipal de
Vieira do Minho.
Esta contou com a participação de autarcas, representantes do proponente, que se
fizeram acompanhar de responsáveis pela elaboração do projecto e do Estudo de
Impacte Ambiental, e um representante da Agência Portuguesa de Ambiente,
entidade promotora da Consulta Pública. As listas de presenças são apresentadas
no Anexo III.
Nesta reunião foram prestados todos os esclarecimentos às questões levantadas
pelos interessados.
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IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS PARECERES RECEBIDOS
Durante o período de consulta pública foram recebidos sete pareceres provenientes
de:
Entidades da Administração Central
ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações
DRE - Direcção Regional de Economia do Norte
IGP – Instituto Geográfico Português
Entidades da Administração Local
Junta de Freguesia de Louredo
Junta de Freguesia de Salamonde
Entidades
ANA, Aeroportos de Portugal, SA
EP, Estradas de Portugal, SA
4. SÍNTESE
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
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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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ANEXO I

LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO

Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde – Salamonde II

¯

Montalegre

Vieira do Minho

Albufeira de Salamonde
Albufeira de Caniçada

Legenda
Barragem de Salamonde
Projecto de Reforço de Potência
Albufeiras de Salamonde e de Caniçada

EDP - Gestão da Produção de Energia, S.A.
Estudo de Impacte Ambiental do Reforço de
Potência do Aproveitamento de Salamonde
Salamonde II
N.º 01
Jan. 2010
Fonte: Carta Militar n.º 44 , IGeoE (1:25 000)

Planta de Localização

1:25.000
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ANEXO II

LISTA DE ENTIDADES CONVIDADAS A PARTICIPAR NA CONSULTA PÚBLICA
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LISTA DE ENTIDADES
Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde
– Salamonde II
NOME
LPN Liga para a
Protecção da
Natureza GEOTA -Grupo de
Estudos do
Ordenamento do
Território e Ambiente
QUERCUS Associação Nacional
de Conservação da
Natureza CPADA Confederação
Portuguesa das
Associações de
Defesa do Ambiente
FAPAS – Fundo para
a Protecção dos
Animais Selvagens
SPEA - Sociedade
Portuguesa para o
Estudo das Aves
SPECO - Sociedade
Portuguesa de
Ecologia
REN – Rede
Energética Nacional
ANA – Aeroportos de
Portugal
DRE Norte

MORADA
Estrada do Calhariz de Benfica, 187

LOCALIDADE
1500 LISBOA

Travessa Moinho de Vento, 17-c/v Dtª

1200 LISBOA

Centro Associativo do Calhau
Bairro do Calhau
Parque Florestal de Monsanto

1500-045
Lisboa

Rua Bernardo Lima, 35 – 2.º F

1150-075
LISBOA

Rua Alexandre Herculano, 371 4º dto -

4000-055 Porto

Av.ª da Liberdade, 105 – 2.º Esq.º

1250-140
LISBOA

Faculdade de Ciências da Univ. de Lisboa
Edifício C4 – 4.º Piso – Campo Grande

1749-016
LISBOA

Av.ª dos Estados Unidos da América, 55

APG - Associação
Portuguesa de
Geólogos
ANACOM

Rua da Academia da Ciências, 19-2º

1749-061
LISBOA
1700-008
LISBOA
4250195 PORTO
1200 Lisboa

Av. José Malhoa, 12

1099 - 017
Lisboa

ANAFRE Associação
Nacional de
Freguesias EP Estradas de
Portugal
IGP –Instituto
Geográfico
Português
EMFA – Estado
Maior da Força Aérea
A Furna Associação dos
Antigos Habitantes
de Vilarinho da Furna

Palácio da Mitra- Rua do Açucar

1950-009
Lisboa

Praça da Portagem

2809-013
Almada
1099-052
Lisboa

Rua D Edifício 120 Aeroporto de Lisboa
R. Direita do Viso, 120

Rua Artilharia um, 107

Av. Leite de Vasconcelos - Alfragide
S. João do Campo

1

2724-506
AMADORA
4840 TERRAS
DE BOURO

LISTA DE IMPRENSA
Reforço de Potência do Aproveitamento Hidroeléctrico de Salamonde –
Salamonde II
NOME

\

Jornal Vieira

Largo Prof. Brás da Mota

Correio do Minho

Praceta do Magistério, 34 Maximinos

Redacção da Rádio
Renascença
Redacção RDP
Antena 1
Redacção da T.S.F.
Rádio Jornal
Redacção do Jornal
“O Expresso”
Redacção do Jornal
Semanário Sol
Redacção do Jornal
“Correio da Manhã”
Redacção do Diário
de Notícias
Redacção da
Agência Lusa
Redacção do Jornal
Público
Redacção do Jornal
Primeiro de Janeiro
Redacção da RTP

Rua Ivens, 14

Redacção da SIC
Redacção da TVI
Notícias de Viseu

Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37
A/c Sr. José Milheiro
Rua 3 da Matinha – Edifício Altejo – Piso 3 – Sala 301
A/c Sr. Mário de Carvalho
Rua Duque de Palmela, 37-2º
Rua São Nicolau, 120 – 5.º
Av.ª João Crisóstomo, 72
Av.ª da Liberdade, 266
Rua Dr. João Couto, Lote C
Rua Viriato, 13
Rua Coelho Neto, 65
Av.ª Marechal Gomes da Costa, 37
Estrada da Outurela, 119
Carnaxide
Rua Mário Castelhano, 40
Queluz de Baixo
Rua João Mendes, n.º155 Esq

1

4850 Vieira do
Minho
4700-236
Braga
1200-227
LISBOA
1800-255
LISBOA
1900 LISBOA
1200 LISBOA
1100-550
LISBOA
1069-043
LISBOA
1250-149
LISBOA
1503-809
LISBOA
1069-315
LISBOA
4000 PORTO
1849-030
LISBOA
2795 LINDA-AVELHA
2745 QUELUZ
3500-142
VISEU
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ANEXO III

PRESENÇAS EM REUNIÃO DE CÂMARA
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ANEXO IV

PARECERES RECEBIDOS

Reforço de Potência do Aproveitamento de Salamonde – Salamonde II

Catarina Fialho
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Clara Sintrão
quarta-feira, 20 de Outubro de 2010 11:30
Catarina Fialho
FW: Reforço de Potência do
Aproveitamen to Hidroeléctrico de Salamonde Salamonde

De: g.soares@iol.pt [mailto:g.soares@iol.pt]
Enviada: terça-feira, 7 de Setembro de 2010 12:53
Para: Clara Sintrão
Assunto: Reforço de Potência do Aproveitamen to Hidroeléctrico de Salamonde - Salamonde

Boa tarde..
D. Clara Sintrão,
Após apreciação de do documento enviado venho desta forma deixar o meu contribuito:
•
•

•

Uma vez que a obra é maioritariamente subterânea, reparamos que serão poucos os impactes nas
alterações paisagísticas e a maior parte dos impactes identificados beneficiam as populações locais, o que
no nosso entender se considera bastante positivo.
Não deixamos de sugerir que seria interresante e de alguma importância a abertura/ requalificação de um
caminho desde o lugar da Corga (Freguesia de Louredo) até á restituição prevista na obra em causa. A
abertura/ requlificação deste caminho seria uma obra positiva criando assim, acessos á população local ás
areas de Baldios, terrenos particulares e até mesmo o acesso a Bombeiros em caso de acidente que possa
acontecer durante a fase da obra e futuras obras de manutençaõ (esperamos que não) e também em caso
de incêndio florestal. Que infelizmente têm sido bastantes como nos deparamos neste ano transacto.
Esperasse também que os trabalhadores provenham das fregueisas em redor, o que representaria ao longo
da obra um efeito bastante positivo e importante, embora temporário.

Sem mais outro assunto, estamos ao dispôr para colaborar da melhor forma.
Os meus melhores cumprimentos;

Paul George Coelho Soares
Presidente da Junta de Freguesia de Louredo
Lugar do Cubo. Cx. 40
4850-214 Louredo, VRM
Contactos:
Telm: 969695850 / 925768871
Email: g.soares@iol.pt / jf-louredo@freguesiasdeportugal.com

________________________________________________________________________________
1

FREGUESIA DE SALAMONDE
APA ‐ Agência Portuguesa do Ambiente
AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

Reforço de Potência Salamonde II
Ao cuidado de
Drª Clara Sintrão

No seguimento da análise feita ao documento de estudo de Impacte Ambiental para a
obra de Reforço de Potência – Salamonde II a levar a efeito pela EDP na freguesia de
Salamonde e também da observação/discussão feita aquando da apresentação pública
levada a cabo na Câmara Municipal de Vieira do Minho, a Junta de Freguesia de
Salamonde considerou pertinente tecer as seguintes considerações:
‐ Na nossa opinião, na sua globalidade, o projecto em questão é uma mais‐valia muito
significativa quer para a localidade quer para o próprio país, portanto um investimento
que achamos importante;
‐ É também com agrado que se verifica que a obra será implantada num local onde de
todo era necessária uma intervenção paisagística pois sendo um lugar de difícil acesso
é também um lugar onde a vegetação cresce desordenadamente e 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;
Neste sentido, e como não recebemos qualquer tipo de reclamação da população que
representamos consideramos o projecto muito importante para a freguesia de
Salamonde e, como responsáveis locai, queremos aproveitar apenas alertar 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.

Salamonde, 29 de Agosto de 2010
Junta de Freguesia de Salamonde
Presidente
Domingos de Carvalho Cerqueira
Secretária
Maria Antonieta F. Castro D. Machado
Tesoureiro
Filinto Pereira Gonçalves

Morada: Lugar de Além do Rio, cx 181
4850 – 362 SALAMONDE

Telf: 253 658 137 Fax: 253 658 666

E‐mail: jfsalamonde@gmail.pt

