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1. Introdução 

 

Dando cumprimento à legislação 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 – deu entrada na Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA), para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Reforço de 

Abastecimento de Água a Bragança, em fase de Estudo Prévio. 

O EIA e os restantes elementos necessários para a instrução do processo de AIA deram entrada na APA a 13 de 

Maio de 2011, tendo sido remetidos pela Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. (ARH do Norte, I.P.), 

na qualidade de entidade licenciadora do projeto. 

O proponente do projeto é a empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S.A. (ATMAD) e este enquadra-

se no regime de AIA através do n.º 15 do Anexo I do Decreto-Lei n.º 69/2000, na sua atual redação – Barragens e 

outras instalações concebidas para retenção ou armazenagem permanente de água em que um novo volume ou 

um volume adicional de água retida ou armazenada seja superior a 10 milhões de m
3
. 

De forma a assegurar a continuidade do procedimento de AIA, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, 

nomeou a Comissão de Avaliação (CA), a 19/10/2010, de acordo com o artigo 9.º da referida legislação e com o 

artigo 1.º do Regulamento das Comissões de Avaliação de Impacte Ambiental. A CA integra as seguintes entidades: 

APA, ARH do Norte, I.P., Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. (ICNB, I.P.), Instituto de 

Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR, I.P.), Direcção Regional de Cultura do Norte 

(DRCN), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN), Instituto Superior de 

Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) e Laboratório Nacional de Energia e 

Geologia (LNEG). Cada entidade nomeou os seguintes representantes: 

 APA – Eng.ª Cecília Simões, Eng. Augusto Serrano (alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º); 

 ARHN, I.P. – Eng.ª Maria João Magalhães (alínea b) do n.º 1 do art.º 9.º); 

 ICNB, I.P. – Arqt.ª Pais.ª Alcinda Tavares (alínea c) do n.º 1 do art. 9.º); 

 IGESPAR, I.P. – Dr.ª Maria Ramalho, Dr. António Luís Pereira (alínea d) do n.º 1 do art.º 9.º); 

 DRCN – Dr. Paulo Amaral (alínea d) do n.º 1 do art.º 9.º); 

 CCDRN – Eng. José Freire (alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º); 

 ISA/CEABN – Arqt.ª Pais.ª Sandra Mesquita (alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º); 

 LNEG – Dr. Telmo Santos (alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º). 

 

O EIA em análise é da responsabilidade da empresa Agri-Pro Ambiente Consultores, S.A., tendo resultado da 

reformulação do EIA anteriormente submetido a apreciação, elaborado entre Abril de 2008 e Julho de 2010. A 

atualização/reformulação dos estudos decorreu entre Fevereiro e Maio de 2011. 

Foram analisados os seguintes elementos:  

- Volume 1 – Resumo Não Técnico (Maio de 2011); 

- Volume 2 – Relatório Síntese (Maio de 2011); 

- Volume 3 – Anexos (Maio de 2011); 

- Volume 4 – Peças Desenhadas (Maio de 2011); 

- Aditamento ao EIA (Setembro de 2011); 

- Elementos Complementares ao EIA (Novembro de 2011); 

 

O presente parecer visa dar cumprimento às competências da CA, nomeadamente o disposto na alínea e) do 

n.º 5 do artigo 9.º da legislação de AIA em vigor, em consonância com o n.º 1 do artigo 16.º. Desta forma, o 

presente Parecer Técnico visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade ambiental do projeto 

analisado no EIA. 
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2. Resumo do Procedimento de Avaliação 

 

O presente procedimento de AIA incluiu as seguintes etapas: 

• Análise global do EIA, de forma a deliberar acerca da sua conformidade. 

No decorrer da fase de análise de conformidade do EIA, a CA considerou necessário solicitar elementos 

adicionais ao proponente, relativos aos dados de base de dimensionamento do projeto e ao estudo de 

alternativas. O prazo do procedimento de AIA foi interrompido até à sua entrega, entre 20/06/2011 e 

30/09/2011. Estes elementos foram apresentados no volume Aditamento ao EIA, datado de Setembro de 

2011. Após a análise destes elementos, foi declarada a conformidade do EIA, a 10 de Outubro de 2011, que 

não foi subscrita pelo ICNB por considerar haver evidências no EIA quanto à existência de soluções técnicas 

viáveis, fora da Área Classificada de Montesinho, que careciam de uma avaliação ambiental comparada, 

assim como pela ausência de informação relativamente aos Sistemas Ecológicos. 

• Solicitação de elementos complementares. 

Foram solicitados esclarecimentos e elementos complementares relativos ao estudo de alternativas e aos 

fatores Ecologia, Património e Paisagem, os quais foram respondidos através do documento 

Esclarecimentos Complementares, datado de Novembro de 2011. 

• Solicitação de pareceres a entidades públicas com competências para a apreciação do projeto. 

Foram solicitados pareceres às seguintes entidades externas: Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Norte (DRAPN); Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR); Entidade Regional do Norte 

da Reserva Agrícola Nacional; e Instituto da Água, I.P. (INAG, I.P.). 

Foram recebidos pareceres da DRAPN e INAG, apresentados em anexo – Anexo III. 

• Análise dos resultados da Consulta Pública. 

A fase de consulta pública decorreu entre 31 de Outubro e 30 de Dezembro de 2011. O resumo dos 

resultados da consulta pública é apresentado no Capítulo 7 do presente parecer. 

• Realização de visita técnica aos locais de implantação do projeto. 

Nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2012, os representantes da CA visitaram os locais previstos para a 

construção das alternativas do projeto, assim como as principais infraestruturas existentes do sistema de 

abastecimento de água, com a participação de representantes da empresa proponente, projetista e da 

equipa responsável pelo EIA. 

• Análise técnica do EIA e dos restantes elementos disponíveis, nas valências das entidades representadas na 

CA, de forma integrada com o teor dos pareceres recebidos, de entidades externas e no âmbito da consulta 

pública, assim como com as informações recolhidas durante a visita ao local. 

• Elaboração do presente Parecer Técnico, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 

ambiental do projeto analisado no EIA. 
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3. Antecedentes 

 

O projeto de uma origem de água para o abastecimento da região de Bragança através de uma barragem no 

local designado por Veiguinhas, próximo do local onde é agora desenvolvida uma das soluções, foi contemplado 

no Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor (AHBS), desenvolvido em 1987. 

Em 1997 foi realizado um EIA do Projeto de Execução desta barragem (“Aproveitamentos Hidráulicos do Alto 

Sabor – 6.ª fase – Escalão de Veiguinhas”), com parecer desfavorável da CA (presidida pelo INAG) e deliberação da 

tutela para a reformulação do referido EIA, em 1998. O novo EIA foi sujeito a procedimento de AIA em 2001, tendo 

sido considerado desconforme. 

Em 2003, foi sujeita a apreciação uma Proposta de Definição do Âmbito (PDA) do EIA, que apresentou várias 

alternativas, concluindo pela eliminação de algumas. A apreciação da CA referiu que todas as alternativas 

deveriam «ser analisadas em sede de AIA, com o mesmo grau de profundidade», sendo também referido que devia 

ser «estudada uma outra alternativa constituída por um esquema misto de abastecimento, que tenha por base as 

origens de água subterrânea e/ou as captações superficiais atualmente utilizadas para o abastecimento de água a 

Bragança, identificadas na PDA, complementadas com uma origem de água superficial». 

Na sequência desta PDA, foi sujeito a procedimento de AIA, em 2004, o EIA relativo ao projeto da “Origem de 

Água para Reforço do Abastecimento ao Concelho de Bragança e Limítrofes”, em que foram apresentadas 

hipóteses alternativas à barragem de Veiguinhas – Parâmio e Castrelos – igualmente localizadas no interior do 

Parque Natural de Montesinho, além da alternativa de captação na albufeira do Azibo.  

Foi emitida, a 04/03/2005, uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) desfavorável à implementação das 

alternativas de Veiguinhas, Parâmio e Castrelos, e favorável condicionada ao abastecimento de Bragança e 

Limítrofes a partir da Barragem do Azibo. O projeto alvo de DIA favorável condicionada não foi executado. 

Em 2009, foi sujeito a procedimento de AIA o EIA relativo ao projeto da “Reserva de Água de Montesinho”, 

sem alternativas de localização e com duas alternativas técnicas (a que correspondem as atuais soluções I-A e I-B). 

O proponente decidiu retirar o EIA e encerrar o processo de AIA antes da pronúncia da CA sobre a conformidade 

do estudo, alegando a necessidade de uma revisão mais profunda do estudo. 

Em Outubro de 2010, foi sujeito a procedimento de AIA o EIA relativo ao projeto de “Reforço de 

Abastecimento de Água a Bragança”, incluindo as três soluções alternativas do EIA presentemente em avaliação: 

uma barragem em localização coincidente com a anteriormente sujeita a AIA e alvo de parecer desfavorável, 

Veiguinhas; uma solução que incluía um açude em Veiguinhas e o alteamento da Barragem de Gostei, existente; e 

a captação de água na albufeira do Azibo, que já tinha merecido DIA favorável condicionada. 

A análise da CA concluiu que o EIA não se encontrava conforme, pela ausência de uma justificação clara e 

rigorosa da tipologia da solução e do dimensionamento do projeto, assim como de lacunas em diversos fatores 

ambientais. Face à ausência de informação, foi declarada a desconformidade do EIA. 
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4. Objetivos, Justificação do Projeto e Definição de Alternativas 

4.1. Objetivos e Justificação 

O projeto sujeito a avaliação visa reforçar o abastecimento de água no concelho de Bragança através da 

identificação de uma origem de água que garanta as disponibilidades de abastecimento ao sistema de distribuição 

já existente, de forma a suprir as necessidades de água identificadas no concelho. 

O EIA justifica a necessidade do projeto com a existência de situações críticas de carência de água nos 

períodos secos, nos quais se tem recorrido à distribuição móvel de água de origens distantes, como a albufeira do 

Azibo. Assim, de acordo com o EIA, o principal objetivo do projeto em análise é garantir o abastecimento no 

concelho de Bragança nos períodos de carência e não de uma barragem com usos múltiplos e associado a um 

sistema de exploração permanente. 

Desta forma, e de acordo com a informação apresentada no EIA, o projeto de Reforço de Abastecimento de 

Água a Bragança é justificado pelas necessidades superiores às capacidades de abastecimento associadas às 

estruturas existentes. O EIA fornece os seguintes dados: 

• Atualmente, o abastecimento de água no concelho de Bragança é assegurado através de 104 sistemas de 

abastecimento que integram 167 captações, uma estação de tratamento de águas (ETA), 114 

reservatórios e várias centenas de quilómetros de condutas adutoras e distribuidoras. Estas origens, na 

maioria pequenas e dispersas, carecem de fiabilidade quanto à quantidade e à qualidade da água 

fornecida; 

• A principal origem de água para abastecimento à região é a barragem de Serra Serrada, integrada no 

Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor e também no troco montante do rio Sabor, inicialmente 

projetado para dispor de uma segunda origem de água, uma barragem em Veiguinhas; 

• A barragem de Serra Serrada possui um volume afluente natural de 6,87 hm
3
, em ano médio, e um 

volume de armazenamento útil disponível de 1,84 hm
3
. Permite fornecer o volume máximo de 1,82 

hm
3
/ano de água para abastecimento urbano, com 100% de garantia, e de 2,10 hm

3
/ano, com 95% de 

garantia; 

• Além da barragem de Serra Serrada, as outras duas origens de água com alguma expressão quantitativa 

são a captação superficial do rio Baceiro, com produtividade que não ultrapassa os 0,25 hm
3
/ano, e as 

captações subterrâneas de Cova da Lua e de Sabariz, que têm garantido 0,12 hm
3
/ano e 0,01 hm

3
/ano, 

respetivamente; 

• De acordo com dados de distribuição mensal média dos consumos para abastecimento a Bragança 

relativos a 2000-2002, as necessidades de abastecimento foram avaliadas em 4,24 hm
3
/ano, para o 

horizonte de projeto de 2041. A atualização deste estudo, tendo em consideração as recentes evoluções 

da população e os seus consumos, indicou novos valores: 4,21 hm
3
/ano para 2041 e 4,29 hm

3
/ano para 

2051. O EIA utilizou, como referência, o valor de 4,24 hm
3
/ano; 

• De acordo com o EIA, pretende-se que, das atuais origens de água, apenas a de Serra Serrada transite 

para o novo sistema, sendo prevista a desativação das restantes origens; 

• A origem de água complementar foi determinada com base na diferença entre o volume de água 

correspondente à necessidade de abastecimento identificada (4,24 hm
3
/ano) e o volume de água 

fornecido pela barragem de Serra Serrada (1,82 hm
3
/ano, com 100% de garantia de fornecimento, ou de 

2,10 hm
3
/ano, com 95% de garantia). Assim, com base nestes pressupostos, a nova origem de água terá 

que ter capacidade de fornecer 2,42 hm
3
/ano ou 2,14 hm

3
/ano, consoante a taxa de garantia que se 

pretenda. 
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4.2. Estudo de Soluções Alternativas 

O EIA identificou as possibilidades para reforço de abastecimento de água a Bragança que foram consideradas 

e quais os critérios que conduziram ao abandono de alternativas e à seleção das soluções desenvolvidas em Estudo 

Prévio. Salienta-se a ponderação das seguintes origens, de acordo com o exposto no EIA: 

• Origens subterrâneas 

Foram consideradas não elegíveis, pela baixa quantidade e qualidade das águas captadas. 

• Barragem de Parada (em projeto) 

Esta barragem foi projetada pela Direção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes em 2001, com a 

finalidade de rega de terrenos agrícolas. Uma vez que a atual DRAPN reiterou o interesse de 

construção da barragem, foi ponderada a sua construção a uma cota superior, de forma a acomodar 

os consumos projetados para rega e de abastecimento urbano. No entanto, esta alternativa foi 

abandonada por o consumo total (1,79 hm
3
/ano para rega + 2,14 hm

3
/ano para abastecimento = 3,93 

hm
3
/ano) ser superior ao escoamento médio anual (3,0 hm

3
/ano). 

• Barragem de Rebordãos (sem projeto desenvolvido) 

Para esta barragem, com intenção de desenvolvimento de projeto pela DRAPN, a afluência média 

anual prevista é de 2,79 hm
3
/ano. No entanto, esta foi considerada insuficiente pois, tendo em conta 

o caudal ecológico e as perdas por evaporação, apenas poderia fornecer 1,37 hm
3
/ano. Tendo em 

conta o consumo mínimo previsto de 2,14 hm
3
/ano, estariam em falta 0,77 hm

3
/ano. 

• Barragem de Parada e Barragem de Rebordãos 

Tendo em consideração os 0,77 hm
3
/ano em falta com a solução de Rebordãos, foi considerada a 

hipótese de assegurar esta quantidade através de Parada, sendo necessário o total de 2,56 hm
3
/ano 

(1,79 hm
3
/ano para rega projetada + 0,77 hm

3
/ano para abastecimento). No entanto, de acordo com 

os cálculos efetuados, considerando o caudal ecológico e as perdas por evaporação, o valor 

necessário seria de 3,16 hm
3
/ano, superior ao escoamento médio anual (3,0 hm

3
/ano). O alteamento 

da barragem de Parada, de forma a permitir uma albufeira com capacidade de regularização 

interanual, também não foi considerado viável, por limitações físicas. 

• Barragem de Gostei (existente) 

Esta barragem foi construída em 1993 pela Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, para 

rega de terrenos agrícolas. Contudo, tem sido pouco utilizada para esta finalidade. Uma vez que a 

DRAPN pretende reativar a rega no perímetro de Gostei, foi considerado o alteamento da barragem 

de Gostei, de forma a acomodar um volume adicional de água, captado através de um açude em 

Veiguinhas e transferido para esta albufeira através de condutas enterradas, o que veio a constituir 

uma das opções consideradas viáveis e desenvolvida em Estudo Prévio. 

Estas conclusões são apresentadas no “Estudo de Origens Alternativas” (Anexo C.5 do EIA), datado de 

Setembro de 2006, da Cenor.  

Foi também apresentado um Aditamento ao referido estudo (Anexo C.6 do EIA), datado de Outubro de 2006, 

que visa identificar e quantificar as soluções a Sul de Bragança, tendo sido analisadas duas soluções:  

- Serra Serrada + Gostei + Parada 

- Serra Serrada + Gostei + Rebordãos 

O projeto da barragem de Parada, realizado em 2001 para a Direção Regional de Agricultura de Trás-os-

Montes, previa a construção de uma barragem de aterro zonado com cerca de 36 m de altura acima da fundação. 

O estudo referiu que, uma vez que a referida Direção não tencionava construi-la nos próximos anos, e «sendo o 

abastecimento urbano um uso prioritário, seria teoricamente possível à ATMAD tomar posse do projeto e construir 
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esta barragem». Face aos dimensionamento realizados, o estudo considerou possível «construir uma barragem 6 

m mais baixa do que a que foi projetada para rega, pelo que, em termos de impactes ambientais, não se prevê que 

esta solução venha a ser problemática». 

Assim, o estudo concluiu que, «explorando até ao limite as potencialidades das barragens de Serra Serrada e 

de Gostei (reconvertida totalmente para abastecimento urbano) e construindo em Parada uma barragem 

exclusivamente para abastecimento urbano e com cerca de 30 m de altura, será possível garantir um volume anual 

de 4,24 hm
3
, que é a necessidade total estimada para o horizonte de projeto». 

Em relação à solução que incluía o local da barragem de Rebordãos, o estudo considerou-a como uma «boa 

alternativa à solução que incluía Parada, uma vez que o local da barragem de Rebordãos se situa perto de Gostei e 

do principal centro consumidor (Bragança), implicando por isso menores custos de bombagem e transporte». 

Em conclusão, o estudo referiu que, «explorando até ao limite as potencialidades das barragens de Serra 

Serrada e de Gostei (reconvertida totalmente para abastecimento urbano) e construindo em Rebordãos uma 

barragem exclusivamente para abastecimento urbano e com cerca de 34 m de altura, será possível garantir um 

volume anual de 4,24 hm
3
, que coincide com a necessidade total estimada para o horizonte de projeto». 

Assim, conclui-se que as soluções “Serra Serrada + Gostei + Parada” e “Serra Serrada + Gostei + Rebordãos” 

são soluções tecnicamente viáveis, considerando a reconversão total de Gostei, Parada e Rebordãos para 

abastecimento urbano. 

No entanto, o EIA considerou a barragem de Parada não elegível para reforçar o abastecimento de água a 

Bragança pois, após consulta à DRAPN, esta entidade informou que «mantem como objetivo a construção desta 

infraestrutura». 

Durante a fase de análise da conformidade do EIA, a CA transmitiu ao proponente que «a fundamentação 

apresentada no EIA para a inviabilidade da utilização de Parada, baseada nos resultados da consulta efetuada à 

DRAP Norte, não é considerada pela CA como um argumento técnico viável, uma vez que não existem direitos 

adquiridos sobre a mesma e que a decisão sobre os seus objetivos múltiplos carece de uma análise estratégica e 

articulada». 

De forma a esclarecer a viabilidade da existência de outras alternativas para o reforço do abastecimento a 

Bragança, a CA solicitou a apresentação de: 

1. Justificação da viabilidade de uma solução (nomeadamente a Solução II apresentada no EIA) que inclui o 

alteamento e uso múltiplo da barragem existente de Gostei, face à existência de direitos adquiridos e ao 

teor da resposta da DRAP Norte – «não merece a nossa concordância a possibilidade de se vir a alterar o 

uso e a gestão desta infra-estrutura» (Anexo C.7 do EIA). 

2. Um estudo técnico sobre a viabilidade de uma solução que inclua a utilização da barragem de Serra 

Serrada, em conjunto com a barragem de Gostei, após alteamento, reforçada com a barragem de Parada 

e/ou Redordãos, em cenários de utilização mista com rega e exclusivamente urbano; 

3. Um estudo técnico sobre a viabilidade de uma solução que inclua a transferência do volume excedente de 

água da albufeira de Serra Serrada, uma vez que os valores de volume afluente natural em ano médio na 

barragem de Serra Serrada são de 6,87 hm
3
 e apenas são fornecidos 1,82 hm

3
 para abastecimento urbano 

(com 100% de garantia), em conjunto com o alteamento da barragem de Gostei ou com a barragem de 

Redordãos. 

Em relação ao ponto 1, a informação apresentada no Aditamento ao EIA esclareceu que a ATMAD interpretou 

a resposta da DRAPN «não como uma oposição a que se façam transformações e adaptações na barragem de 

Gostei, mas como uma confirmação da necessidade de manter o atual uso de regadio». Na sequência desta 

interpretação, a Solução II visa garantir os usos agrícolas e permitir a utilização de uma reserva adicional (através 

do alteamento) para o abastecimento urbano. 
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Em relação ao ponto 2, foi apresentado o “Estudo Adicional sobre as Barragens de Serra Serrada, de Gostei, de 

Rebordãos e de Parada” (Anexo 5 do Aditamento ao EIA), datado de Setembro de 2011, que abordou as seguintes 

hipóteses e respetivas conclusões: 

a) Barragem de Gostei, em associação com Parada e Rebordãos 

Uma vez que Gostei não tem afluências próprias disponíveis, não é associável a Parada ou Rebordãos, 

que também têm escassez de afluência, não podendo ser origem de excedências 

b) Barragem de Parada, com utilização única e exclusiva para abastecimento urbano 

O projeto inicial da barragem de Parada (NPA à cota 776,00 – 1,79 hm
3
/ano) não é suficiente para 

assegurar os 2,14 hm
3
/ano com 95% de garantia, o que levou à avaliação da possibilidade de 

alteamento da barragem (NPA à cota 777,00 – cota máxima possível), o que garantiria o 2,0 hm
3
/ano 

com 95% de garantia. Além deste valor ser inferior ao consumo anual considerado necessário, são 

salientados os possíveis riscos de contaminação para a albufeira, pelo que esta hipótese foi 

considerada inviável. 

c) Barragem de Rebordãos, com utilização única e exclusiva para abastecimento urbano 

O estudo apresentado refere que as afluências naturais médias em Rebordãos são de 2,8 hm
3
/ano e 

que existem atuais usos de rega de 0,7 hm
3
/ano. Considerando o caudal ecológico e a evaporação, 

não será possível que Rebordãos consiga, por si só, garantir o consumo total de 2,14 hm
3
/ano, pelo 

que esta hipótese foi considerada inviável. 

d) Barragens de Rebordãos e Parada em conjunto, para abastecimento urbano e para rega 

Considerando a barragem de Parada ao NPA 777,00 e que as necessidades projetadas de água para 

rega são de 1,79 hm
3
/ano, o estudo identificou uma disponibilidade de 0,44 hm

3
/ano para 

abastecimento urbano. A barragem de Rebordãos teria que fornecer 1,70 hm
3
/ano (2,14-0,44 

hm
3
/ano). Como referido em c), face à afluência anual média de 2,8 hm

3
/ano em Rebordãos, o 

balanço hídrico é negativo, pelo que esta hipótese foi considerada inviável. 

e) Barragens de Parada e Rebordãos, exclusivamente para abastecimento urbano 

O estudo apresenta o dimensionamento desta solução e a avaliação das principais incidências 

ambientais, concluindo que «a solução de utilização em conjunto apenas para abastecimento público 

é inviável devido, em primeiro lugar, à clara impossibilidade de construir barragens nos vales de 

Parada e Rebordãos que implicariam situações desastrosas para as freguesias envolvidas (…). Para 

além disso, o custo de investimento não é possível de assegurar, não só por não haver disponibilidade 

financeira para um investimento desta dimensão, como também as suas implicações na tarifa do 

concelho de Bragança (…)». 

Face a estas novas conclusões, verifica-se que a informação apresentada no Aditamento contradiz o anterior 

estudo apresentado no EIA (Cenor, 2006), ao considerar que «a barragem de Gostei não é associável a qualquer 

das possíveis barragens de Parada ou Rebordãos» – como referido, as soluções de “Serra Serrada + Gostei + 

Parada” e “Serra Serrada + Gostei + Rebordãos” foram anteriormente consideradas como soluções tecnicamente 

viáveis. 

Em relação ao ponto 3, o Aditamento ao EIA referiu que a barragem de Serra Serrada foi construída e 

concessionada para dois fins: fornecer água para abastecimento urbano até ao limite da sua capacidade de 

regularização e produzir energia hidroelétrica com o caudal remanescente.  

Foi referido que a transferência do volume excedente de água de Serra Serrada para armazenamento no 

alteamento da barragem de Gostei «não permite a continuação da produção de energia, inviabilizando a Central 

Hidroelétrica de Prado Novo». Foram apresentadas cópias dos alvarás relativos ao direito de propriedade da 

barragem e de todas as afluências da ribeira das Andorinhas (onde se localiza a barragem de Serra Serrada) para 

produção de energia e salientada a necessidade de indemnização do prejuízo decorrente da perda de direitos 

adquiridos. 
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Independentemente desta conclusão, foi desenvolvido um estudo técnico e económico desta opção. Na opção 

combinada com Gostei, concluiu-se que «o valor de investimento seria idêntico àquele que está previsto para a 

Solução II, que apresenta como clara vantagem o facto de não se perder a produção de energia elétrica renovável». 

No entanto, nos Esclarecimentos Complementares entregues posteriormente pelo proponente, estes valores 

foram corrigidos, sendo referida a necessidade de altear esta barragem em 20 m, o que seria tecnicamente 

possível mas implicaria custos elevados (na ordem dos 50 milhões de euros). Contudo, não foram apresentados 

novos dados técnicos que fundamentassem esta correção. 

Considerando a barragem de Rebordãos, concluiu-se que «esta solução não faz sentido pois, para além de 

obrigar a mais de 5 km de condutas, com os respetivos custos e impactes, obrigaria à construção de uma nova 

albufeira em Rebordãos». 

No seguimento desta informação, a CA voltou a solicitar informações adicionais ao proponente, de forma a 

clarificar as limitações ao alteamento da barragem de Serra Serrada e explicitar o funcionamento do sistema de 

adução de água a partir da barragem de Serra Serrada e até aos reservatórios de Bragança, assim como a relação 

com os caudais utilizados nas Centrais Hidroelétricas de Gralhas, Montezinho e Prado Novo. 

No decorrer do procedimento de AIA, foi recebido na APA um estudo prévio (estudo de viabilidade e pré-

dimensionamento) relativo ao alteamento da barragem de Serra Serrada, elaborado e remetido espontaneamente 

pelo Eng. Moreno Ferreira (elemento também recebido no âmbito da Consulta Pública). Foi solicitada à ATMAD 

que a resposta ao anterior pedido de esclarecimentos da CA contemplasse a análise da solução sugerida e pré-

dimensionada. 

A resposta da ATMAD referiu que o estudo desenvolvido conduziu a um subdimensionamento do alteamento 

da barragem. De acordo com as simulações apresentadas pela ATMAD, admitindo que seriam consumidos a partir 

de Serra Serrada 4,24 hm
3
/ano para abastecimento urbano, seria necessário um alteamento de 10,5 m, ao 

contrário dos 6 m indicados no referido estudo.  

Uma vez que esta albufeira é, neste momento, a única origem de água a Bragança, «está fora de causa 

esvaziar a mesma durante o período de execução das obras de alteamento», o que implicaria custos adicionais 

associados às soluções construtivas a implementar. 

No âmbito do procedimento de AIA, consultou-se a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAPN), nomeadamente no que respeita aos impactes associados às soluções de projeto apresentadas no EIA, 

assim como das soluções consideradas não elegíveis pelo proponente (barragem de Parada e de Rebordãos). 

O parecer remetido pela Divisão de Ordenamento e Infra-Estruturas da DRAPN, apresentado no Anexo III do 

presente parecer, refere que «as barragens de Gostei, Rebordãos e Parada devem continuar a merecer parecer 

desfavorável». O parecer remetido pela Divisão de Valorização Ambiental e Biodiversidade da DRAP salienta que a 

barragem de Gostei é pertença da DRAPN, assim como o projeto da barragem de Parada, e que a principal 

finalidade do Aproveitamento Hidroagrícola de Gostei é o abastecimento de água para rega. A DRAPN salienta 

que, face à utilização da albufeira de Gostei como reservatório, «num futuro próximo a qualidade da água aqui 

armazenada estará em risco (…) atendendo a que na envolvente da albufeira, a atividade agrícola existe e é ativa». 

Relativamente ao alteamento desta barragem, é salientada a necessidade de efetuar uma avaliação estrutural do 

paredão existente, de forma a atender às alterações estruturais que pretendem ser introduzidas. 

Face ao abandono das anteriores alternativas, o EIA apresenta três soluções para o reforço do abastecimento 

de água a Bragança:  

• Solução I – Reserva de Água de Montesinho (em Veiguinhas); 

• Solução II – Açude em Veiguinhas em conjunto com o alteamento da barragem de Gostei; 

• Solução III – Captação de água na albufeira do Azibo, já existente em Macedo de Cavaleiros; 

Estas opções serão apresentadas com maior detalhe no ponto seguinte. 
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5. Descrição do Projeto 

5.1. Localização 

As soluções do projeto de Reforço de Abastecimento de Água a Bragança abrangem os concelhos de Bragança 
e Macedo de Cavaleiros e as seguintes freguesias, por solução: 

- Solução I – concelho de Bragança, freguesias de Carragosa e França; 

- Solução II – concelho de Bragança, freguesias de Carragosa, França, Rabal, Meixedo, Donai, Castro de 
Avelãs, Gostei e Nogueira; 

- Solução II – concelho de Bragança, freguesias de França, Rabal, Meixedo, Donai, Castro de Avelãs, Gostei, 
Nogueira, Redordãos, Sortes, Mós, Rebordaínhos, Santa Comba das Rossas, Salsas e Sendas; concelho de 
Macedo de Cavaleiros, freguesia de Salsedas, Vale da Porca e Santa Combinha. 

O enquadramento administrativo do projeto é apresentado no Anexo I. 

As soluções de projeto localizam-se ou atravessam as seguintes áreas classificadas: 

• Solução I – Parque Natural de Montesinho, Sítio de Interesse Comunitário (SIC) “Montesinho-
Nogueira”, Zona de Proteção Especial (ZPE) “Montesinho-Nogueira” e Important Bird Area (IBA) 
“Serra de Montesinho e Nogueira”; 

• Solução II – Parque Natural de Montesinho, SIC “Montesinho-Nogueira”, ZPE “Montesinho-Nogueira” 
e IBA “Serra de Montesinho e Nogueira”, corredor ecológico “Montesinho/Sabor/Douro/Douro 
Internacional”; 

• Solução III – Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo (âmbito regional), SIC “Morais”, SIC 
“Montesinho-Nogueira”, ZPE “Montesinho-Nogueira” e IBA “Serra de Montesinho e Nogueira”, 
corredor ecológico “Montesinho/Nogueira/Morais/Sabor”. 

A localização do projeto e as áreas de interesse conservacionista são apresentadas no Anexo I. 

Salienta-se que as soluções que integram a Reserva de Água de Montesinho (Solução I) e o açude de 
Veiguinhas (Solução II) estão previstas para uma zona de Proteção Parcial I (non aedificandi), nos termos do Plano 
de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho (RCM n.º 179/2008 de 24 de Novembro). 

 

5.2. Descrição Sumária das Soluções 

As soluções desenvolvidas em fase de Estudo Prévio e apresentadas no EIA têm as seguintes características: 

Solução I - Variante A: 

- Barragem de betão por gravidade, com NPA 1213,10 e área inundada de 263.000 m
2
; 

- Conduta hidráulica de ligação ao AHAS (Central de Montesinho), com 2.826 m; 

Solução I - Variante B: 

- Barragem de enrocamento, com NPA 1217,50 e área inundada de 356.000 m
2
; 

- Conduta hidráulica de ligação ao AHAS (Central de Montesinho), com 2.826 m; 

Solução II: 

- Açude de Veiguinhas, com NPA 1195,80 e área inundada de 30.100 m
2
; 

- Conduta hidráulica de ligação ao AHAS (Central de Montesinho), com 2.885 m; 

- Ampliação da Central de Montesinho; 

- Duplicação da conduta hidráulica da Central de Prado Novo à ETA de França, com 2.315 m; 

- Central hidroelétrica a montante da ETA de França (Central de Bragança); 

- Conduta da ETA de França à albufeira de Gostei: 

- Traçado-base – sobre caminhos e estradas – 17.200 m; 
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- Variante 1 – sobre estradas e caminhos municipais – 5.296 m; 

- Central hidroelétrica (Central de Gostei) e estação de bombagem (Estação de Gostei), junto à albufeira de 
Gostei; 

- Alteamento da barragem de Gostei, para NPA 764,00 e área inundada de 210.000 m
2
. 

Solução III: 

- Captação na albufeira do Azibo (em jangada); 

- Estação elevatória principal; 

- Reservatório de Rebordainhos; 

- Conduta hidráulica do Azibo à ETA de França (Traçado-base – sobre caminhos e estradas – 52.980 m); 

- Conduta hidráulica do Azibo a Nogueira (Variante 2 – sobre caminho-de-ferro e estradas – 26.519 m); 

- Conduta hidráulica do Azibo a Nogueira (Variante 1 – sobre estradas e caminhos municipais, comum à 
Variante 1 da Solução II – 5.296 m). 

 

Como se verifica e merece referência, parte das estruturas previstas construir na Solução II não têm uma 
justificação direta com a necessidade de reforço do abastecimento de Água, mas sim com outro uso associado, a 
produção de energia hidroelétrica, que não é, contudo, assumido como finalidade do projeto. 

No Anexo II é apresentada a representação esquemática das soluções em estudo e das respetivas 
componentes, identificando as estruturas existentes e a construir. 

 

5.2.1. Solução I – Reserva de Água de Montesinho 

De acordo com o EIA, a Reserva de Água de Montesinho fará parte integrante do Aproveitamento 
Hidroelétrico do Alto Sabor (AHAS).  

Esta solução implica duas variantes – a Variante A implica a construção de uma barragem de betão com 
descarregador de cheias, enquanto a Variante B implica uma barragem de enrocamento com um canal a construir 
numa portela (a dimensionar como um descarregador de cheias). 

É referido que, em ambas as variantes, a ligação ao atual sistema será feita por tubagem enterrada. 

 

A Variante A consiste numa barragem de betão compacta, com um coroamento de 204,30 m, o NPA à cota 
1213,10, um volume útil de 2,16 Mm

3
 e uma albufeira com uma área inundada de 26,3 ha. 

A Variante B consiste numa barragem em enrocamento com cortina de estanquicidade de betão a montante, 
construída com recurso a material granítico local. Terá um coroamento de 313,50 m, o NPA à cota 1221,10, um 
volume útil de 3,53 Mm

3
 e uma albufeira com uma área inundada de 35,6 ha. 

O canal a construir através de uma portela com a crista à cota 1220,0 permitirá ligar o topo da albufeira à linha 
de água paralela ao rio Sabor e funcionará como descarregado de cheias. É referido que esta solução garante a 
continuidade hídrica de montante para jusante, mantendo-se a conexão e a continuidade do ecossistema fluvial 
com um regime de circulação da água muito próximo do natural. 

Ambas as variantes preveem a libertação de caudal ecológico através de dispositivos próprios para o efeito. 
Na Variante A, a tomada de água para abastecimento urbano e a descarga de caudal ecológico têm circuitos 
hidráulicos parcialmente comuns; na Variante B, o caudal ecológico deverá ser lançado no início da linha de água 
paralela ao rio Sabor, e não no trecho do rio Sabor a jusante da barragem. 

 

Face a integração no AHAS e à dependência com as outras infraestruturas existentes, foram previstos 
diferentes regimes de exploração para a solução I, associados às duas variantes – Variante A1, Variante B1 e 
Variante B2:  

• Variante A1 e Variante B1: exploração maximizada e equitativa com a barragem de Serra Serrada, através 
de quotas de consumo pré-fixas (43% Serra Serrada e 57% Reserva de Montesinho): 

• Variante B2: exploração condicionada da Reserva de Montesinho, apenas quando a Serra Serrada atinge o 
seu nível mínimo. 
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Considerando as simulações efetuadas para o nível de água da albufeira da Reserva de Montesinho, na 
Variante B1, o nível na albufeira atinge praticamente todos os anos o NPA, estando, em média, cerca de 34% do 
tempo no NPA ou acima deste. Na Variante B2, a albufeira da Reserva de Montesinho permanecerá acima do NPA 
durante 54% do tempo. 

Contudo, mesmo no regime de exploração mais favorável, Variante B2, em 46% do tempo prevê-se que a 
albufeira esteja abaixo do NPA e o caudal ecológico seja assegurado através de um sistema de bombagem a 
instalar. 

 

5.2.2. Solução II – Açude de Veiguinhas + Alteamento de Gostei 

A Solução II inclui as seguintes componentes principais: 

• Construção de um açude em Veiguinhas, a fio-de-água e que derivará água que será transportada 
para a albufeira da barragem de Gostei; 

• Construção de um circuito hidráulico de ligação entre o açude de Veiguinhas e a barragem de Gostei; 

• Alteamento da barragem de Gostei. 

O açude em Veiguinhas está previsto para o rio Sabor, no interior do local previsto para a albufeira da Solução 
I. Este açude terá 10,10 m de altura e coroamento à cota 1200,00, a albufeira terá o NPA à cota 1195,80 e uma 
área inundada de cerca de 3 ha. O caudal ecológico será descarregado quando o nível do plano de água coincidir 
com a crista da tomada de água. 

A barragem de Gostei irá ser alteada em 6 metros, passando a cota do coroamento para 765,65, com o NPA à 
cota 764,00. Este alteamento permitirá um volume de armazenamento de 2,47 hm

3
 e uma área inundada de cerca 

de 21 ha. Preconizou-se a construção de uma nova torre de tomada de água, onde será feita a captação de água 
para abastecimento urbano, mantendo-se na torre existente a captação de água para rega.  

Para a ligação entre o açude de Veiguinhas e a barragem de Gostei, está prevista a construção das seguintes 
infraestruturas: 

- Conduta de ligação entre o açude de Veiguinhas e a Câmara de Carga de Montesinho – conduta de PEAD, 
DN1000, com 2.875 m de comprimento, enterrada, a instalar ao longo de um aceiro não pavimentado 
com 6 m de largura, que servirá de acesso ao açude; 

- Ligação entre a Câmara de Carga de Prado Novo e a ETA de Bragança – duplicação da conduta existente 
através de conduta de ferro fundido DN450, enterrada, com 2.200 m, desde a derivação da conduta 
forçada DN850 e a plataforma da ETA, e de conduta de ferro fundido DN600, com 115 m, entre a ETA e a 
central hidroelétrica a construir a montante da ETA; 

- Ligação entre a ETA de Bragança e a albufeira de Gostei – conduta reversível de ferro fundido dúctil 
DN600, entre a ETA e a Central Hidroelétrica e a Estação Elevatória a construir junto à barragem de 
Gostei. Foi definido um Traçado Base, com 17.065 m, em que se privilegia a instalação da conduta ao 
longo dos caminhos existentes, com uma variante (Variante 1) entre as povoações de Vila Nova e Castro 
de Avelãs, com 5.296 m; 

- Novo reservatório de entrada da ETA de Bragança – uma vez que se prevê a adução de água à ETA 
também a partir de uma estação elevatória a construir na albufeira de Gostei, será necessário construir, à 
sua entrada, um reservatório com uma capacidade de 5.200 m

3
; 

- Centrais Hidroelétricas – a solução II prevê a instalação de uma segunda turbina (caudal nominal de 0,45 
m

3
/s) na Central de Montesinho (existente), onde já são utilizados os caudais provenientes da barragem 

de Serra Serrada e dos açudes de Gralhas I e de Gralhas II. Está também prevista a construção de uma 
nova central (Central da ETA de Bragança) a montante do reservatório de entrada da ETA e da derivação 
para Gostei, com um caudal nominal de 0,63 m

3
/s, e de uma central à entrada da albufeira de Gostei 

(Central de Gostei), com um caudal nominal de 0,45 m
3
/s e que turbinará todos os caudais transferidos de 

Veiguinhas para Gostei. 
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5.2.3. Solução III – Captação na Albufeira do Azibo 

A Solução III, assumida no EIA a par com as restantes soluções e desenvolvida com semelhante grau de 
detalhe em Estudo Prévio, consiste em captar água na albufeira da barragem do Azibo, já existente em Macedo de 
Cavaleiros, e de transportá-la por condutas até Bragança. 

De acordo com o EIA, esta solução permite colmatar o défice de 2,14 hm
3
/ano que existe no atual 

abastecimento de água a Bragança, com 95% de garantia. No entanto, são identificados como constrangimentos a 
distância e o desnível entre Macedo de Cavaleiros e Bragança, que obriga ao bombeamento da água, e a 
compatibilização com os usos atualmente associados à albufeira do Azibo. 

Esta solução implica os seguintes componentes: 

- Captação na albufeira em jangada, ligada por um passadiço de 75 m a um edifício de apoio, a cerca 
de 480 m a montante do encontro esquerdo da barragem de Azibo; 

- Estação Elevatória Principal, a construir na plataforma junto ao edifício de apoio; 

- Conduta Elevatória entre a captação e o reservatório de Redordainhos, em ferro fundido dúctil 
DN400 – o Traçado Base tem um desenvolvimento de 17.275 m, existindo uma variante parcial 
(Variante 2) que implica um desenvolvimento total de 16.119 m; 

- Reservatório de Rebordainhos, com uma capacidade de 2600 m
3
 e em localização que permite o 

abastecimento gravítico de água à ETA; 

- Conduta Gravítica entre o Reservatório de Rebordainhos e a ETA de Bragança, através de conduta de 
ferro fundido dúctil DN400 – o Traçado Base tem um desenvolvimento de 35.705 m, existindo duas 
variantes parciais: Variante 2, utilizando em parte do percurso a plataforma da linha de caminho-de-
ferro, com um total de 10.400 m, e a Variante 1, que contorna a povoação de Castro de Avelãs, com 
um total de 5.296 m. 

 

O EIA apresenta o resultado de simulações efetuadas para o regime de exploração da Solução III, tendo em 
consideração as condições projetadas da evolução dos consumos urbanos nos concelhos abrangidos e as projeções 
dos consumos agrícolas, até ao ano horizonte de projeto (2040).  

De acordo com as simulações efetuadas, as garantias de abastecimento em 2040 serão de 94%, considerando 
que não ocorre evolução da área regada e que o abastecimento de água ao concelho de Macedo de Cavaleiros e o 
fornecimento de água para rega são prioritários em relação ao abastecimento de água aos concelhos de 
Mirandela, Bragança e limítrofes. Para outros cenários, em que se admite que a área regada irá crescer a 
diferentes ritmos, verifica-se que as insuficiências de abastecimento começam logo nos anos 2015 ou 2020, 
consoante o cenário, agravando-se nos anos seguintes. 

Desta forma, o EIA conclui que os recursos hídricos da albufeira do Azibo não permitem a satisfação das 
necessidades de água do subsistema do Alto Sabor, sem transtorno para os utilizadores originais do 
aproveitamento hidroagrícola. 
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6. Caracterização do Ambiente Afetado e Análise dos Impactes Ambientais 

6.1. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

6.1.1. Caracterização da Situação Atual 

6.1.1.1. Flora, vegetação e habitats 

Relativamente aos valores florísticos na área da Solução I e II (no interior da Área Classificada), verifica-se a 

existência de espécies associadas aos habitats das regiões mais altas da serra de Montesinho, de que se refere em 

seguida apenas as de estatuto de proteção mais elevado e estado de conservação crítico (espécies designadas 

como RELAPE): 

• Espécies protegidas ao abrigo dos Anexos B-II, IV e V (DL 140/99, revisto pelo DL 49/2005 de 24 de 

Fevereiro, que transpõe as Diretivas comunitárias Habitats e Aves): Scrophularia herminii 

Hoffmanns.&Link, (dada apenas para a SOL I),  Salix salvifolia Brot.,  Dorycnium pentaphyllum Scop.subsp. 

transmontanum (Mariz) Franco (dada apenas para a SOL II), Festuca elegans Boiss.,  Festuca brigantina, 

Santolina semidentata Hoffmans et Link, Senecio jacobaea L.,  Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. 

serpentinitica (dada apenas para a SOL I ), Narcissus bulbocodium L. subsp. bulbocodium, Narcisus 

triandrus L., Narcissus asturiensis (Jord,)Pugsley; Espécies vulneráveis, raras e em perigo de extinção 

(RELAPE): Asplenium septetrionale (l.) Hoffmans, Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinitica, 

Dianthus marizii (Samp.) Samp, Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Wilk, Santolina semidentata 

Hoffmans et Link, Festuca brigantina, Genista micrantha Ortega, Dactylorhiza ericetorum (E.F. Liriton) 

Averyanov, Armeria eriophylla willk., Rubus genevieri Boreau, Dactylorhiza ericetorum (Aguiar, C. inédito), 

Erythronium dens-canis L. (Pp/LVFlora ICNB), Ranunculus abnormis Cutanda & Willk, Viola bubanii Timb-

Lagr (Aguiar C., 2001), Salix caprea L (Aguiar C., 2001), Holcus gayanus (Aguiar C., 2001).  

• Endemismos: Quarenta e duas espécies (42) que são endemismos ibéricos e quatro espécies (4), que são 

endemismos lusitanicos. 

De acordo com a informação do EIA, ocorrem ainda: 

• O habitat 3130 Águas estagnadas, oligotróficas a mesotróficas, com vegetação da Littorelletea uniflorae e 

ou da Isoeto-Nanojuncetea; Com. de águas correntes frias e oligotróficas (Isoeto- Littorelletea); 

• O habitat 3260 Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da 

Callitricho-Batrachion (Aguiar, C.; 2001).Com. de Ranunculus pseudofluitans; 

• O habitat 92A0 salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp.salviifolia ou subsp.australis (pt4 e pt5). 

Salgueirais arbustivos de linhas de água de carácter torrencial (Salici purpureae-Populetea nigrae, 

Salicetalia purpureae), que no subtipo p5 com dominância do Salix salviifolia subsp.australis mas com 

presença do S.atrocinerea e contactos catenais com o 91E0*, que surge no troço do rio Sabor a jusante da 

barragem proposta e por isso com afetação indireta, provável. 

Ocorrem também outros habitats não referenciados no EIA (informação complementada com o conhecimento 

do território e pontualmente com informação disponível da especialidade), que embora em diferentes estados de 

conservação, conformam os Habitat prioritários, 3170* Charcos temporários mediterrânicos (vegetação anfíbia 

mediterrânica de lagoas e charcos temporários). Com. Holco gayani-Brietum alpini, que ocupa biótopos na base de 

afloramentos graníticos, beneficiado pela escorrência das águas, sendo exclusiva em Portugal na Serra de 

Montesinho, Gerês e Estrela (Aguiar, C., 2001), o 6230* Formações herbáceas de Nardus, ricas em espécies, em 

substratos siliciosos das zonas montanas (e das zonas submontanas da Europa continental), vulgarmente 

designados cervunais, cujos bioindicadores podem ser confirmados na listagem do elenco florístico (Anexo F.2 do 

Relatório de Síntese; Tomo 2), e que constituem refúgio de biodiversidade; os Cervunais surgem na área da 
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Solução I, em mosaico com o 4020* Urzais higrófilos (Calluno-Ulicetea, Ulicetalia-minoris, Genistion micrantho-

anglicae). Ocorre também o habitat 8220 – Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica., 

Comunidades não nitrófilas de pequenas fendas e fissuras de afloramentos rochosos de rochas ácidas (Asplenietea 

trichomanis, Androsacetalia vandellii), que são refúgio de biodiversidade, com presença de um número 

significativo de endemismos ou plantas raras à escala nacional (vide também a correlação do elenco florístico com 

os habitats associados, constante do Anexo F.2 do Relatório de Síntese Tomo2; Maio 2011).  

6.1.1.2. Fauna 

No que diz respeito à fauna na área da Solução I e II (no interior da Área Classificada de Montesinho), verifica-

se a existência das seguintes espécies protegidas, designadamente ao abrigo dos Anexos da Diretiva e as que 

apresentam estatutos de conservação mais desfavoráveis, em Portugal e internacionalmente (além de um 

conjunto significativo de outras espécies protegidas pelas Convenções de Berna e Bona, que ocorrem na área em 

análise, e que constam dos referidos Anexos do EIA): 

• Ictiofauna – Com base nos elementos fornecidos pelos diferentes estudos já realizados, o rio Sabor 

apresenta no Parque Natural de Montesinho características salmonícolas nos troços superior e já 

ciprinícolas na sua parte final. A zona a afetar pelas Soluções I e II é claramente salmonícola com 

características de zona de postura. Para além da Truta-de-rio (Salmo trutta fario), são ainda dadas como 

espécies ocorrentes, seis (6) espécies protegidas pelo Anexo B-II, simultaneamente endemismos, em que 

uma apresenta o estatuto de “Criticamente em Perigo”/”Vulnerável” e outra apresenta estatuto “Em 

Perigo”: Panjorca Chondrostoma arcasii (EN), Boga pseudochondrostoma duriense, Boga portuguesa 

Chondrostoma lusitanicum CR (VU), Ruivaco Chondrostoma oligolepsis (VU), Boga comum Chondrostoma 

polylepsis, Bordalo Squalius alburnoides (VU) e  uma espécie protegida ao abrigo do Anexo B-V, o  Barbo-

comum  Barbus bocagei.  

• Mamíferos – Nove (9) espécies protegidas e constantes simultaneamente dos Anexos B-II e B-IV, com 

estatuto de conservação em território nacional e/ou internacional de “Vulnerável”/”Ameaçada”, 

“Criticamente em Perigo” e “Em Perigo”: Toupeira-de-água Galemys pyrenaicus (VU), Morcego-de-

ferradura-grande Rhinolophus ferrumequinum (VU), Morcego-de-ferradura-pequeno Rhinolophus 

hipposideros (VU), Morcego-de-ferradura-mediterrânico Rhinolophus euryale (CR) (na envolvente 

próxima), Morcego-negro Barbastella barbastellus (VU) (na envolvente próxima), Morcego-rato-grande 

Myotis myotis (VU), Morcego-rato-grande Myotis blythii (CR), Morcego-de-peluche Miniopterus 

schreibersii (VU) (na envolvente próxima), Lontra Lutra lutra e o Lobo Canis lupus, espécie prioritária “Em 

Perigo”(EN). 

Nove (9) espécies protegidas e constantes do Anexo B-IV: Morcego-anão Pipistrellus pipistrellus, Morcego 

de Kuhl Pipistrellus kuhlii (na envolvente próxima), Morcego-pigmeu Pipistrellus pygmaeus, Morcego-

arborícola-pequeno Nyctalus leisleri, Morcego-hortelão Eptesicus serotinus, Morcego-orelhudo-castanho 

Plecotus auritus (na envolvente próxima), Morcego-orelhudo-cinzento Plecotus austriacus (na envolvente 

próxima), Morcego-rabudo Tadarida teniotis, e o Gato-bravo Felis silvestris (VU).  

Três (3) espécies protegidas e constantes do Anexo B-V: Toirão Mustela putorius (apenas na área da 

Solução II), Marta Martes martes e a Geneta Genetta genetta, e dois endemismos ibéricos: o Musaranho-

de-dentes-vermelhos Sorex minutus, e a Toupeira Talpa occidentalis.  

Existe ainda um conjunto relevante de espécies protegidas pelas Convenções internacionais, 

designadamente Berna e Bona, que constam igualmente dos dados apresentados no EIA (Anexo F.2 do EIA 

e Esclarecimentos Complementares), mas que não são consideradas na avaliação realizada. 

• Répteis – Quatro (4) espécies protegidas e constantes do Anexo B-IV, sendo que dessas, três são também 

protegidas ao abrigo do Anexo B-II e uma destas tem simultaneamente estatuto de “Em Perigo” (EN), o 

cágado-de-carapaça-estriada, e duas espécies têm estatuto de conservação de Vulneráveis (VU), a cobra-

austríaca Coronella austriaca (B-IV) e a Víbora-cornuda Vipera latastei.  
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• Anfíbios – Sete (7) espécies constantes do Anexo B-IV: tritão marmorado Triturus marmoratus, sapo 

parteiro Alytes obstreticans, rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus galganoi, sapo-de-unha-negra 

Pelobates cultripes, sapo-corredor Bufo calamita, rela Hyla arborea, e rã-iberica Rana iberica, que exigem 

uma proteção rigorosa; pelo menos uma espécie do Anexo B-II: rã-de-focinho-pontiagudo Discoglossus 

galganoi, que exige uma zona de proteção especial, sendo que três das espécies são endemismos 

ibéricos: sapo-parteiro, rã-de-focinho-pontiagudo e rã-ibérica, para a área da Solução I; cinco (5) espécies, 

constantes do Anexo B-IV: sapo parteiro, rã-de-focinho-pontiagudo, sapo-corredor, rela, e rã-ibérica, que 

exigem uma proteção rigorosa, uma do Anexo B-II: rã-de-focinho-pontiagudo, que exige uma zona de 

proteção especial e uma do Anexo B-V: rã-verde, das quais três são endemismos ibéricos: sapo-parteiro, 

rã-de-focinho-pontiagudo e rã-ibérica, no caso da Solução II.   

• Espécies de Aves afetadas com a Solução I – Catorze (14) espécies constantes do Anexo A-I: Grifo Gyps 

fulvus, Aguia-cobreira Circaetus gallicus, Tartaranhão-azulado Circus cyaneus, Tartaranhão-caçador Circus 

pygargus,  Gavião-da-europa Accipiter nisus, Águia-real Aquila chrysaetos, Águia-calçada Hieraetus 

pennatus, Falcão-peregrino Falco peregrinus, Pombo-torcaz Columba palumbus,  Noitibó-cinzento 

Caprimulgus europaeus, Guarda-rios Alcedo atthis, Cotovia-pequena Lullula arbórea, Petinha-dos-campos 

Anthus campestris, Felosa-do-mato Sylvia undata, e o  Picanço-de-dorso-ruivo Lanius collurio; cinco (5) 

espécies com estatuto de conservação “Criticamente em perigo” e/ou “Vulnerável”: Tartaranhão-azulado 

Circus cyaneus, Açor Accipiter gentilis, Maçarico-das-rochas Actilis hypoleucos, Noitibó-cinzento 

Caprimulgus europaeus,  Cruza-bico Loxia cruvirostra; e duas (2) espécies “Em perigo”, Águia-real Aquila 

chrysaetos, e o Tartaranhão-caçador, Circus pygargus.  

• Espécies de Aves afetadas com a Solução II – Vinte e uma (21) espécies constantes do Anexo B-I: Garça-

vermelha Ardea cinérea, Cegonha branca Ciconia ciconia, Milhafre preto Milvus migrans, Milhafre real 

Milvus milvus, Britango Neophron percnopterus, Grifo Gyps fulvus, Aguia-cobreira Circaetus gallicus, 

Tartaranhão-azulado Circus cyaneus, Gavião-da-europa Accipiter nisus, Águia-real Aquila chrysaetos, 

Águia-calçada Hieraetus pennatus, Falcão-peregrino Falco peregrinus, Pombo-torcaz Columba palumbus, 

Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus, Guarda-rios Alcedo atthis, Cotovia-escura Galeridae tecklae, 

Cotovia-pequena Lullula arborea, Petinha-dos-campos Anthus campestris, Felosa-do-mato Sylvia undata, 

Picanço-de-dorso-ruivo Lanius collurio e a Sombria Emberiza hortulana; oito (8) espécies com estatuto de 

conservação “Criticamente em perigo” e/ou “Vulnerável”: Milhafre real, Milvus milvus, Tartaranhão-

azulado Circus cyaneus, Açor Accipiter gentilis, Ógea Falco subbuteo, Falcão-peregrino Falco peregrinus, 

Maçarico-das-rochas Actilis hypoleucos e o Noitibó-cinzento Caprimulgus europaeus; Quatro (4) espécies 

“Em perigo”: Garça-vermelha, Ardea cinerea, Britango Neophron percnopterus, Tartaranhão-caçador 

Circus pygargus e a Águia-real Aquila chrysaetos. 

• Invertebrados: Para as Soluções I e II, conjunto de espécies protegidas ao abrigo dos Anexos da Diretiva, 

designadamente: Hesperia comma, Euphydryas aurinia, Lucanus cervus, Coenagrion mercuriale (esta com 

nota “não afetada pelos projetos” – Anexo F.3 do EIA) e de outras dezassete (17) espécies dadas como 

“Em Perigo de extinção”. Cruzando os dados da tabela do Anexo F.3 do EIA com o Quadro de corelação 

Biótopo-Habitats - Espécies da Flora e Espécies da Fauna – áreas afetadas/Soluções, constante do Anexo 2 

do Esclarecimentos Complementares, verifica-se que apenas se mantém a referência como espécies 

ocorrentes e afetadas, às espécies protegidas ao abrigo da Diretiva, tendo sido omitida a referência às 

espécies com outros estatutos de proteção e conservação, nomeadamente as 17 espécies ”Em perigo de 

extinção”. 

6.1.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Face à existência dos valores naturais fauna, flora, vegetação e habitats naturais) anteriormente referidos na 

área de implantação da Solução I e II no interior da Área Classificada, de flora e fauna, conclui-se que ocorrerá uma 

afetação negativa de um número muito significativo de valores naturais. No que respeita à fauna, a afetação 

negativa ocorrerá através da destruição e perturbação direta dos respetivos habitats de alimentação e abrigo. 
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Tendo em consideração a avaliação de impactes apresentada no EIA, discorda-se da classificação de impacte 

positivo e de magnitude elevada da Variante B da Solução I sobre os habitats, que propõe a ligação hidráulica 

entre a albufeira criada e um afluente marginal do rio Sabor, justificando que esta solução «permitirá a 

manutenção/recuperação da galeria ripícola existente, quer a montante, quer a jusante, na referida linha de 

água». Considera-se que esta solução constitui, na melhor hipótese, uma medida de minimização dos efeitos 

negativos da construção da barragem, pois não existe qualquer fundamento técnico para se assumir este desvio 

como um impacte positivo relativamente à situação atual.  

Aliás, subsistem muitas dúvidas quanto ao interesse desta solução, uma vez que a viabilidade do contínuo 

ecológico depende do regime de caudais aduzidos, para além do NPA, que, por sua vez, dependerá do regime de 

exploração da própria albufeira a criar – na Variante B2, prevê-se que a albufeira permanecerá acima do NPA 

durante 54% do tempo, ou seja, no tempo remanescente o nível da água fica abaixo do NPA, ficando a dotação do 

caudal mínimo dependente de um sistema de bombagem, tornando falível a manutenção do caudal a jusante do 

sistema. 

Discorda-se também da qualificação como impacte positivo, sobre a flora e os habitats, a indução de 

condições microclimáticas «mais amenas, de humidade e temperatura», associadas à criação da nova albufeira, 

uma vez que as alterações introduzidas, não estão identificadas como indispensáveis e servindo os objetivos de 

gestão e manutenção do estado de conservação dos Habitats e Espécies com estatuto de proteção.  

Pelas razões referidas discorda-se da avaliação final, positiva de magnitude moderada, dos impactes da 

Solução I, sobre os Habitats e espécies da Flora e Vegetação, que foi extensiva à Solução II (área de implantação do 

Açude de Veiguinhas), fundamentada na previsão de manutenção de um caudal ecológico e de a albufeira criada 

ter também um efeito favorável sobre a vegetação da envolvente.  

Na avaliação de impactes sobre a flora e vegetação, refira-se a importância dos impactes diretos e indiretos de 

dois aspetos fundamentais: a criação de uma nova albufeira e a variação interníveis. No caso das albufeiras de 

Gostei e Azibo, não há criação de novas albufeiras, apenas infraestruturas associadas, enquanto nas Soluções I e II 

há sempre a criação de uma nova albufeira na Área Classificada de Montesinho. Por outro lado, a variação 

interníveis é de 16 m para a Solução I-A, de 11 m para a Solução I-B e de 7,8 m para o Açude de Montesinho, na 

Solução II, com impactos negativos sobre todos os elementos do ecossistema, mas que o EIA não descreve nem 

quantifica. 

Considerando a informação anteriormente referida, bem como os trabalhos publicados sobre a ecologia e 

distribuição das espécies ocorrentes na área a afetar pelas Soluções I e II, é possível efetuar uma análise integrada 

dos seus impactes.  

As Soluções I e II envolvem a construção de uma barragem no troço superior do rio Sabor, em plena Serra de 

Montesinho, numa área de montanha, de “wilderness”, considerada nuclear e de referência para a conservação da 

natureza e da biodiversidade no PNM, em Portugal e também no contexto europeu, dado esta área estar 

simultaneamente abrangida na ZPE e SIC das Serras de Montesinho e Nogueira.  

Salienta-se que a Serra de Montesinho assume uma elevada importância quer do ponto de vista da flora e 

vegetação quer faunístico. Para além da excecional biodiversidade que encerra, esta área de montanha é 

extremamente relevante e fundamental para a salvaguarda, em território nacional, de um conjunto de espécies 

(flora e fauna) que têm no extremo nordeste de Portugal o limite sul da sua distribuição (ex. europeia ou do NW da 

Península ibérica). A avifauna de montanha é disso exemplo, com espécies que têm na Serra de Montesinho os 

seus únicos locais de ocorrência e ou nidificação regular conhecidos em Portugal, correspondendo esta área ao 

limite sul do eixo pirenaico-cantábrico, e da sua distribuição (ex. pisco-de-peito-azul Luscinia svecica, petinha-

ribeirinha Anthus spinoletta). Outras aves de montanha com uma distribuição muito restrita no território nacional 

apresentam aqui populações importantes (ex. melro-das-rochas Monticola saxatilis, picanço-de-dorso-ruivo Lanius 

collurio, tartaranhão-cinzento Circus cyaneus). 

No âmbito da fauna, destaca-se ainda a relevância desta zona para espécies estritamente protegidas e 

ameaçadas da fauna portuguesa como o Lobo Canis lupus (espécie prioritária), a Águia-real Aquila chrysaetos, ou a 

Toupeira-de-água Galemys pyrenaicus. Relativamente ao Lobo, o local de Veiguinhas está na área de influência de 
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uma alcateia (com presença confirmada pelo menos desde 1994). No que respeita à Águia-real, a área em questão 

constitui uma das principais zonas do território de caça de um casal desta espécie, cujos ninhos se localizam na 

proximidade do projeto.  

A implementação destas soluções de projeto, pelas afetações diretas associadas desde logo à fase de 

construção e desmatação da área da albufeira (destruição de Habitats naturais, comunidades florísticas relevantes, 

e de habitats preferenciais de alimentação ou abrigo de espécies da fauna de elevado valor conservacionista), pela 

desnaturalização, fragmentação e regularização deste setor superior do rio Sabor, e ainda pelo incremento das 

acessibilidades e da perturbação na área, implicará a perda da integridade natural desta área nuclear de 

conservação da natureza e biodiversidade, bem como o caráter pristino ou de referência do setor superior do rio 

Sabor. 

Cabe aqui salientar que a conservação do bom estado ecológico e da naturalidade de todo o troço superior do 

rio Sabor é fundamental para a salvaguarda da fauna associada aos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos do PNM, 

nomeadamente da ocorrente no setor superior da sub-bacia do rio Sabor abrangido na Serra de Montesinho. 

A conservação das condições naturais dos habitats existentes no curso superior do rio Sabor será fundamental 

para a manutenção da integridade e resiliência da população indígena de Truta-de-rio (Salmo truta fario) aqui 

ocorrente e para a preservação da diversidade genética desta espécie autóctone no PNM.  

A alteração do habitat natural pela criação de um sistema lêntico, não adequado aos requisitos ecológicos da 

espécie e fator potenciador da introdução e proliferação de espécies exóticas (incluindo potenciais invasoras), 

associado à imposição, no rio Sabor, de uma barreira à normal dispersão e movimentação dos indivíduos, e ainda à 

alteração quantitativa e qualitativa no regime natural de caudais a jusante, implicam a fragmentação habitacional 

e populacional e a redução da qualidade dos habitats disponíveis quer para esta espécie quer para as restantes 

espécies reófilas típicas dos cursos de água de montanha e que caraterizam a fauna aquática e ribeirinha do PNM. 

No que se refere à situação do Lobo (espécie prioritária ao abrigo da Diretiva Habitats), os resultados obtidos 

em trabalhos recentes, nomeadamente a monitorização da espécie em parques eólicos, tem demonstrado ser 

suficiente a fase de construção de empreendimentos nas proximidades das áreas de “domínio vital” (como se 

verifica no caso das soluções I e II) para que sejam alterados os locais de criação e, em alguns casos, os 

comportamentos predatórios. Este fenómeno tem sido observado nas alcateias a sul do rio Douro, mas também 

no Minho, na área do Alto Vez. Aqui, paralelamente, tem sido observado um aumento dos prejuízos sobre o gado 

em áreas onde o seu significado era baixo, não sendo improvável que esse acontecimento seja resultante da 

referida deslocação das áreas de criação.  

No caso da ocorrência de uma perturbação em Veiguinhas, é muito provável que a alcateia se desloque para 

sul, já que os territórios contíguos a norte, este e oeste estão ocupados por outras alcateias. A deslocação das 

presas não terá de seguir este padrão devendo antes dispersar-se de forma mais aleatória e, por isso, é provável 

que estes lobos alterem o seu comportamento predatório ao chegarem a territórios com efetivo pecuário, 

traduzindo-se o efeito num aumento da despesa pública no ressarcimento de prejuízos sobre gado. Estes dados 

são suportados por conhecimentos atuais: a existência desta alcateia (alcateia de Montesinho) com baixa taxa de 

prejuízos sobre animais domésticos, a ocorrência de uma elevada densidade de corços precisamente na área do 

projeto e a ocupação dos territórios contíguos por outras alcateias, exceto a sul.  

Presentemente estão confirmadas 40 alcateias a norte do rio Douro. A importância do PNM para a 

conservação do Lobo em Portugal assume particular relevo considerando o impacte previsto dos aproveitamentos 

hidroelétricos na bacia do Tâmega, acumulado com o impacte da abertura ou melhoramento de novas vias de 

comunicação (principalmente A7, A24, A4, IP2 e IC5) e também parques eólicos que irão, com elevada 

probabilidade, inviabilizar pelo menos 10 alcateias na metade sul de Trás-os-Montes. Será, pois, seguro afirmar 

que o conjunto de empreendimentos concluídos e a concluir no Norte de Portugal apresenta uma elevada 

probabilidade de resultar na redução da população de Lobo em 25%, confinando-a às zonas próximas da fronteira 

a Norte num eixo formado pelas serras da Peneda-Gerês-Montesinho. Neste contexto, o PNM será o último 

refúgio com garantias para a conservação do Lobo na metade oriental do norte de Portugal e deverá merecer 

todos os esforços para a sua conservação com o mínimo de conflitos em relação à atividade humana.  
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Relativamente ao Gato-bravo, espécie presente na área a afetar pelas soluções I ou II, os dados existentes são 

suficientes para perceber a importância da estabilidade do território em Veiguinhas e no troço do rio Sabor 

imediatamente a jusante. As suas áreas de criação (biótopo de reprodução) são as florestas com áreas rochosas 

situadas no troço de galeria ripícola e envolvente do rio Sabor que se iniciam imediatamente a jusante do local 

proposto para a construção das barragens previstas nas soluções I e II e o seu biótopo de alimentação são os 

matos ricos em roedores e lagomorfos da área a montante dessas mesmas barragens. 

Não existe fundamento técnico para assumir a Solução I-B como detentora de «um impacte positivo de 

magnitude moderada». Recorde-se que a situação de referência é um conjunto de habitats, alguns deles 

prioritários, que suportam espécies de fauna, algumas também prioritárias, definindo no seu todo uma área de 

elevada biodiversidade. Aliás, subsistem dúvidas quanto ao interesse desta solução uma vez que a viabilidade do 

contínuo ecológico depende do regime de caudais aduzidos, para além do NPA, que por sua vez dependerá do 

regime de exploração da própria albufeira a criar. Uma vez que, dependendo do regime selecionado, a albufeira só 

permanecerá acima do NPA em parte do tempo (no máximo 54%), comprova a perda das características naturais 

(artificialização) do regime de escoamento que o rio Sabor sofrerá com qualquer uma das soluções de projeto 

apresentadas. 

Não é referida, e não avaliada, a abertura das áreas naturais e de fraca humanização a novas fontes de 

perturbação, pela abertura de acessos associados às infraestruturas já existentes e propostas: o acesso que se 

desenvolve, na encosta da margem direita da Rib.ª das Andorinhas, ao longo do canal de adução de água à 

conduta forçada, que segue para a Central de Montesinho, é acompanhado por um acesso transitável que terá 

continuidade pela encosta da margem esquerda do rio Sabor, ao longo da servidão de 3 metros, a constituir para a 

manutenção da conduta projetada que ligará a nova barragem ao sistema existente. Este é um impacte indireto 

mas relevante, uma vez que induz novas cargas de veículos e pessoas, roubando novos espaços vitais de sossego e 

tranquilidade às espécies presentes e cuja ecologia requer áreas extensas livres da presença humana. 

Nos ecossistemas aquáticos prevêem-se alterações estruturais e funcionais, em que o troço montante do rio 

Sabor passa de um ecossistema de características lóticas (habitats 3130, 3260 e 92A0), a lênticas, numa extensão 

de mais de 1,5 km, a somar à extensão já ocupada pela albufeira na hemi-bacia contígua da Rib.ª das Andorinhas e 

restante cascata de açudes, e com alterações sobre o troço a jusante das barragens, numa extensão de cerca de 8 

km até à confluência com a Rib.ª das Andorinhas. Estas alterações a jusante fazem-se sentir pela alteração na 

dinâmica de sedimentos e no regime de caudais, não só os caudais disponíveis, normalmente reduzidos, mas pela 

sua modulação ao longo do ano, a que as espécies associadas são particularmente sensíveis.  

Estas alterações estruturais e funcionais desencadeiam alterações significativas nas populações de espécies 

associadas aos habitats ripícolas de características lóticas, quer por alterações nos locais de abrigo, de reprodução, 

quer nas cadeias tróficas, condicionando a disponibilidade de alimentos.  

No caso em análise, no contexto do significativo número de espécies afetadas e atrás referidas, prevê-se como 

muito provável o desaparecimento da Toupeira-de-água, à semelhança do que aconteceu na Ribeira das 

Andorinhas a jusante da Barragem de Serra Serrada (Marcos, 2004), efeito não compensável, conforme conclusão 

do próprio EIA (Anexo F.3), a diminuição significativa das populações de insetos que depende deste rio, em pelo 

menos uma das fases do seu ciclo de vida e que alimenta toda a população de espécies de aves insectívoras 

(Luscinia syecica, Lanius colurio, Monticola saxatilis e Circus cyaneus, aves de montanha de distribuição restrita em 

Portugal entre outras atrás referenciadas), bem como um número significativo das espécies de morcegos referidas 

e associadas a este habitat.  

Prevê-se também como muito provável a inviabilização da população de salmonídeos, Truta-de-rio (Salmo 

trutta fario), por destruição direta das áreas de desova da espécie e pelas  alterações nos fatores abióticos (regime 

de caudais e sua modelação, diminuição da qualidade da água, dinâmica erosão-transporte e sedimentação). Esta 

será uma perda não compensável, sobre um património genético em declínio acentuado em Portugal e por toda a 

Europa. 

Nos ecossistemas terrestres prevêem-se alterações estruturais e funcionais, que resultam da substituição 

numa área de 26,3 ha, na Solução I, e de 35,6 ha, na Solução II, de um mosaico de habitats, composto ora pelas 
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charnecas secas europeias e vertentes siliciosas de vegetação casmofítica, ora por complexos de cervunais e 

higroturfosos (3170*, 4030, 8220, 4020, 6230*) com os respetivos elencos florísticos e faunísticos associados, que 

serão simplificados e substituídos por um habitat de “lago”, com um regime determinado prioritariamente por fins 

de utilização humana, na cabeceira da bacia hidrográfica do rio Sabor, área esta que se somará a uma área 

equivalente já perdida para a albufeira da barragem de Serra Serrada, na hemi-bacia contígua da Rib.ª das 

Andorinhas. Para a Solução II, a área inundada é de aproximadamente 3,0 ha, portanto muito mais reduzida que 

nas soluções anteriores, embora os impactes decorrentes das alterações dos fatores abióticos, do troço do rio, a 

montante e em particular a jusante (alteração do regime hídrico, redução e modulação de caudal ecológico e da 

dinâmica de erosão-sedimentação), apresentam-se igualmente negativos e significativos, nos termos do descrito 

para os ecossistemas aquáticos. 

Relativamente ao efeito cumulativo com os impactes das infraestruturas do AHAS, o EIA refere que «qualquer 

uma delas já se encontra bem enquadrada na Paisagem do Parque Natural de Montesinho, com recuperação dos 

habitats nos locais das intervenções necessárias à implantação das várias obras hidráulica” e que a Solução I e II 

serão uma parte claramente menor do aproveitamento já instalado e por utilizarem infraestruturas já instaladas. 

Relativamente à afirmação sobre as atuais infraestruturas estarem bem enquadradas na Paisagem do Parque 

Natural de Montesinho, refere-se que esta não é uma abordagem técnica, não está enquadrada nos objetivos de 

gestão da Área Classificada de Montesinho e, uma vez que limita a análise ao aspeto visual, faz uma afirmação 

ligeira, não fundamentada e irrelevante para a análise do descritor Ecologia, particularmente no que se refere à 

conservação da biodiversidade, sobre a evolução do estado de conservação dos habitats naturais e das espécies. 

Assim, consideram-se como significativos e irreversíveis os efeitos cumulativos para o território afetado nas 

áreas de maior proteção do Parque Natural de Montesinho coincidentes com as Soluções I e II, pelas razões que a 

seguir se enunciam: 

 A afetação do rio Sabor per se, classificado em quase toda a sua extensão e já significativamente 

perturbado pela construção do Aproveitamento Hidroelétrico do Baixo Sabor; 

 A afetação da população de Lobo que, cumulativamente com os aproveitamentos hidroelétricos do rio 

Tâmega, irá isolar e muito provavelmente tornar inviáveis as alcateias situadas a sul-sudeste desses 

aproveitamentos, isto é, em toda a parte sul de Trás-os-Montes, reduzindo a população portuguesa ao 

eixo Peneda-Gerês-Montesinho e, por isso, aumentando a necessidade proteger eficazmente as 

subpopulações destas serras. 

 A artificialização da Área de Proteção Parcial tipo I (proteção máxima no território do PNM) do troço 

montante do rio Sabor, cumulativamente com a artificialização já provocada pelo aproveitamento de fins 

múltiplos (AHAS) existente na Ribeira das Andorinhas – desnaturalizado em todo o troço de cabeceira 

com cerca de 5 km, diretamente afetado pelas albufeiras, respetivas barragens e açudes, e supressão do 

escoamento natural; redução da qualidade dos habitats e alteração do regime natural de caudais em todo 

o troço a jusante até à confluência com o rio Sabor. Salienta-se que no AHAS, toda a água desviada para 

consumo (abastecimento a Bragança) não é restituída ao sistema e que a água excedentária 

(relativamente às necessidades de abastecimento), turbinada para produção de energia elétrica na 

central do Prado Novo, é restituída já no rio Sabor, a jusante da foz da Ribeira das Andorinhas.   

 A destruição de um mosaico de habitats naturais e semi-naturais, alguns prioritários e protegidos pela 

Diretiva, a que se associam espécies protegidas RELAPE da flora e da fauna com interesse nacional e 

europeu, numa área de pelo menos 30 ha, que se associam por impacte cumulativo aos cerca de 50 ha do 

aproveitamento já existente. 

 O aumento da perturbação e redução das áreas vitais, indispensáveis à manutenção das alcateias de lobo, 

na Serra de Montesinho pela destruição de habitat, mas fundamentalmente pela abertura das áreas 

naturais e de fraca humanização a novas fontes de perturbação, através da expansão das acessibilidades, 

associados às infraestruturas já existentes e propostas. O acesso que se desenvolve ao longo da margem 

direita da Ribeira das Andorinhas, ao longo do canal de adução de água até Câmara de Carga para a 
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Central de Montesinho é transitável e, com a construção da Solução I ou Solução II, terá continuidade 

pela encosta da margem esquerda do rio Sabor, ao longo da servidão de três metros prevista para a 

manutenção da conduta projetada, que ligará a nova barragem ao sistema existente. Este é um impacte 

indireto mas relevante, ao induzir novas cargas de veículos e pessoas, roubando novos espaços vitais de 

sossego e tranquilidade a espécies cuja ecologia requer áreas extensas livres da presença humana. 

A avaliação comparativa das três soluções, apresentada no EIA, conclui que a Solução I é a mais favorável 

ambientalmente, conclusão de que se discorda totalmente, afirmando, nomeadamente para a fauna, flora e 

ecossistemas aquáticos, que conduz a uma «menor afetação do sistema lótico», o que é inaceitável quando 

comparada com a Solução III, que não inclui a construção de qualquer barragem. 

6.1.3. Análise da Conformidade com as Orientações de Gestão dos Planos de Ordenamento 

Como já referido, a Solução I localiza-se totalmente em áreas do Parque Natural de Montesinho, SIC 

“Montesinho-Nogueira”, ZPE “Montesinho-Nogueira” e IBA “Serra de Montesinho e Nogueira”. A Solução III 

apresenta infraestruturas lineares (condutas) que atravessam as referidas Áreas Classificadas, com exceção do 

Parque Natural de Montesinho, inserindo-se também na Paisagem Protegida “Albufeira do Azibo”. 

Relativamente à análise da conformidade com as orientações de gestão dos IGT, importa relembrar os termos 

legais destes mesmos IGT sobre a Área Classificada de Montesinho, nomeadamente do Plano de Ordenamento do 

Parque Natural de Montesinho. 

• O Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

179/2008, de 24 de Novembro)  

• Define atividades interditas (Artigo 8.º) e atividades condicionadas (Artigo 9.º), nomeadamente «a 

instalação de açudes e barragens» e «utilizações dos recursos hídricos»; 

• As áreas de proteção parcial do tipo I, nas quais se localiza a Solução I e parte da Solução II (açude de 

Veiguinhas e condutas), têm os seguintes objetivos (Artigo 12.º): 

- 1 - As áreas de protecção parcial do tipo I correspondem a áreas que contêm valores naturais e 

paisagísticos cujo significado e importância são excepcionais ou elevados do ponto de vista da 

conservação da natureza, sendo igualmente elevada ou moderada a sua sensibilidade ecológica. 

- 2 - As áreas de protecção parcial do tipo I englobam essencialmente rios e bosques ripícolas, matos, 

carvalhais e sardoais, em que a ausência de perturbação é fundamental para a salvaguarda dos 

valores naturais que encerram, assumindo -se como essenciais à consolidação de áreas nucleares dos 

habitats naturais, e que se localizam de uma maneira geral, mais afastadas dos aglomerados 

urbanos. 

- 3 - As áreas de protecção parcial do tipo I destinam-se a contribuir para a manutenção e valorização 

dos valores naturais e paisagísticos relevantes para a conservação da biodiversidade. 

• De acordo com o n.º 1 do Artigo 13.º «as áreas de protecção parcial do tipo I constituem áreas non 

aedificandi». O n.º 3 deste artigo excetua: 

- b) Os projectos para os quais seja demonstrada a inexistência de alternativas de localização fora do 

PNM, sejam declarados de relevante interesse público por despacho conjunto dos membros do 

Governo responsáveis pela área do ambiente e da tutela do projecto e adoptem um programa de 

medidas compensatórias que reponha o nível de protecção dos valores afectados. 

 

Relativamente a esta análise, o EIA apresenta a listagem dos instrumentos de gestão em vigor, concluindo que 

«da análise dos instrumentos em vigor, cuja avaliação e contexto de aplicação se descriminam na análise 

desenvolvida no cap. IV do EIA, não se identificam aspectos que constituam impedimento à implementação destes 

projectos de Reforço do Abastecimento de Água a Bragança excepto as orientações do Plano de Ordenamento da 
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Albufeira do Azibo em relação à Solução III, estando aliás o âmbito da sua acção assumido nas estratégias de 

desenvolvimento de âmbito nacional e regional». (pág.II-29 do Relatório de Síntese). 

Considera-se que esta conclusão contém um erro grosseiro de análise, tecnicamente inaceitável, que resulta 

numa omissão dos objetivos e normativos regulamentares dos planos de ordenamento em vigor e que traduzem 

os compromissos da legislação nacional e comunitária, face às políticas sectoriais de ordenamento do território e 

de conservação da natureza. 

O sentido desta avaliação não foi corrigida na sequência da solicitação de elementos adicionais pela CA, 

mantendo-se, no Aditamento ao EIA, as anteriores conclusões, e reafirmando a conformidade, quer em termos 

regulamentares, quer dos impactes previsíveis dos diferentes componentes dos projetos com as Orientações 

gerais do Sítio e com as Orientações específicas para espécies e habitats. 

Desta forma, apresenta-se a apreciação efetuada aos impactes previsíveis do projeto, tendo em consideração 

as orientações de gestão do Sítio e para as espécies e habitats existentes.  

• Conformidade do projeto com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – RCM n.º 115-A/2008, de 21 de 

julho: 

Orientação de gestão: Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis – 3260; 8220; 91E0*; 92 

A0; Canis lupus (Lobo-ibérico); Chondrostoma polylepsis; Galemys pyrenaicus; Lacerta schreiberi; 

Margaritifera margaritifera; Rutilus arcasii; Unio crassus; Veronica micrantha 

O EIA apresenta a seguinte análise: «Esta orientação aplica-se apenas à Solução I, com a construção da 

barragem (Variante A ou Variante B) sobre o Rio Sabor. Apenas ocorrem neste local os habitats 3260 e 92 

A0 e são potencialmente ocorrentes as espécies, Chondrostoma polylepsis, Galemys pyrenaicus, Lacerta 

schreiberi e Canis lupus que não foram contudo confirmadas nos levantamentos.” (pág. V-92, do Relatório 

de Síntese). 

Verificam-se incorreções nesta análise, uma vez que se registam, na área de construção da barragem e 

área a inundar, para as soluções I e II, as ocorrências não só dos habitats referidos, como o habitat 

rupícola 8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação casmofítica, comunidades não nitrófilas de 

pequenas fendas e fissuras de afloramentos rochosos de rochas ácidas (Asplenietea trichomanis, 

Androsacetalia vandellii) (Aguiar, C.inédito), bem como o habitat prioritário, 91E0* Florestas aluviais de 

Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnionincanae, Salicion albae), que ocorre no troço do 

rio Sabor a jusante da barragem e cujas alterações no seu regime têm um impacte negativo expectável 

também sobre estes habitats.   

Quanto às espécies dadas como potencialmente ocorrentes, o facto de os trabalhos de campo não 

confirmarem a sua ocorrência não é critério para a sua não consideração ou desvalorização na avaliação 

de impactes do projeto (até pelas limitações relatadas quanto ao desenvolvimento destes trabalhos). 

Relativamente à Toupeira-de-água, esta é uma espécie de ocorrência largamente conhecida e confirmada 

nos troços montantes do rio Sabor, que, fruto dos impactes efetivos do AHAS, sofreu uma regressão no 

troço da Rib.ª das Andorinhas (MARCOS, 2004)). Quanto ao Lobo (Canis lupus), trata-se de uma espécie 

prioritária, largamente conhecida e confirmada no Alto Sabor, a designada alcateia de Montesinho, tem o 

seu centro de atividade localizado na área de influência do projeto e ainda relativamente próximo, 

localizam-se os centros de atividade das alcateias de Hirmezende, Rachas e Minas, nos termos da 

informação disponível. 

• Conformidade do projeto com o Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho – RCM nº 

179/2008, de 24 de Novembro 

- Objetivo a) Assegurar a proteção e a promoção dos valores naturais, paisagísticos e culturais, tendo 

como objetivo estratégico a conservação da natureza 

A análise apresentada no EIA refere «A barragem prevista para a Solução I ou o açude da Solução II 

permitirá a criação de um plano de água que não altera de forma significativa o relevo natural (…). A nova 
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albufeira criada, com uma variação muito pouco significativa, permitirá o crescimento e sustentabilidade 

das manchas ripícolas nas suas margens, promovendo a criação de novos habitats e biótopos para a fauna 

potencialmente ocorrente». 

A análise efetuada carece de sustentação pois se, por um lado, as variações interníveis apresentadas para 

as variantes A e B da Solução I, são muito significativas (16 m na Solução I-A, 11 m na Solução I-B e 7,8 m 

na Solução II), constituindo certamente um fator negativo para a instalação da vegetação ribeirinha, 

especialmente numa área cuja localização e altitude condicionam os limites de tolerância das espécies e o 

seu desenvolvimento, no caso da vegetação, remanescendo uma faixa inerte de escassa ou nula 

funcionalidade biológica. Por outro lado, o interesse da promoção da criação de novos habitats e 

biótopos, para a fauna potencialmente ocorrente, como referido, carece de fundamentação. Salienta-se 

que o objetivo da área protegida não é a substituição e criação de novos habitats, mas a conservação dos 

existentes e dos valores que lhe estão associados. A tentativa de recriação de habitats naturais leva 

sempre à artificialização dos espaços naturais. 

- Objetivo c) Promover a preservação dos habitats de vegetação arbórea, designadamente, bosques 

caducifólios mesofílicos (carvalhais), bosques perenifólios (sardoais, sobreirais, e medronhais) e 

bosques higrófilos (amiais, salgueirais e freixiais), dos habitats de vegetação associada a rochas 

ultrabásicas, dos habitats de montanha (turfeiras baixas, urzais higrófilos, cervunais, comunidades de 

caldoneira, arrelvados e vegetação anfíbia das zonas graníticas), dos habitats associados aos prados 

naturais e dos habitats associados à vegetação ripícola.”  

A análise apresentada no EIA refere que apenas ocorrem no local de implantação das albufeiras das 

Soluções I e II os habitats associados à vegetação ripícola, com predominância dos salgueiros (habitat 92 

A0), e que «Apesar de alguma afetação pela albufeira, encontra-se previsto o reforço do corredor ripícola 

nas margens da albufeira da Solução II, bem como do canal alternativo da Var.B, promovendo a 

preservação destes habitats, cumprindo o objetivo em questão».  

Esta análise não é correta uma vez que não corresponde à situação existente, onde ocorrem ainda, e 

também nos termos do referido pelo próprio EIA, os habitats 3130 Águas estagnadas, oligotróficas a 

mesotróficas, com vegetação da Littorelletea unifflorae e ou da Isoeto-Nanojuncetea, o habitat 3260 

Cursos de água dos pisos basal a montano com vegetação da Ranunculion fluitantis e da Callitricho-

Batrachione, numa extensão afetada diretamente pela Solução I (Variante A e B) em cerca de 1.650 m e, 

embora não referidos pelo EIA, ocorrem ainda na área de influência direta dos projetos, os Urzais 

Higrófilos, um habitat prioritário 4020* - Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica ciliaris e Erica 

tetralix (Calluno-Ulicetea, Ulicetalia-minoris, Genistion micrantho-anglicae), designadamente o subtipo pt 

1 que tem como bioindicatores  a Erica tetralix, Genista anglica e G. micrantha, diferenciais deste subtipo 

e em mosaico com estes,  os Cervunais, habitat prioritário 6230*Arrelvados de solos siliciosos, húmidos e 

oligotróficos, dominados por Nardus stricta (Nardetea) – Comunidades raras em Portugal (C.Aguiar, 

inédito).  

A introdução de uma albufeira é, tecnicamente, a substituição de um ecossistema lótico por um 

ecossistema de características lênticas, o que não é expressamente assumido. Também não é referida a 

afetação do habitat 9230 Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, na 

Solução II, uma vez que a construção das condutas intercetam áreas revestidas com este tipo de bosques.   

Ainda na análise da conformidade com o PO PNM, agora em termos regulamentares é referido que «(…) 

de acordo com o art.º 8.º e 9.º do regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural de 

Montesinho, apenas são interditas a instalação de açudes ou/e barragens para fins que não sejam de 

abastecimento público de água, uso agrícola ou florestal. Deste modo, uma vez que o projeto da Reserva 

de Montesinho (SOL.I) e o Açude de Veiguinhas (parte da Solução II) servem unicamente para o 

abastecimento de água à população do Município de Bragança (quando necessário), o projeto encontra-se 

abrangido pelas ações previstas no PO PNM.” 
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Esta é uma análise incompleta, que fica apenas pelas disposições gerais do articulado do regulamento, 

uma vez que não refere que as Soluções I e II incidem sobre “Área de Proteção Parcial Tipo I”, à qual se 

aplica o disposto nos art.º 12 e 13º do mesmo regulamento acima descrito. Verifica-se que também não é 

correto afirmar que as Soluções I e II «servem unicamente para o abastecimento de água», uma vez que a 

produção de energia hidroelétrica é um uso que, embora secundário, é já um uso efetivo do 

aproveitamento instalado e o seu reforço é previsto com as Soluções I e II. 

Assim, e no estrito cumprimento da legislação nacional e comunitária, e tendo presente os efeitos 

ambientais provocados pela instalação de infraestruturas associadas aos aproveitamentos hídricos e 

hidroelétricos, a implantação de uma nova barragem e respetivas infraestruturas associadas, no território 

do Parque Natural de Montesinho, em particular sobre Área de Proteção parcial tipo I (zona que abrange 

ainda parcialmente a área do Aproveitamento do Alto Sabor, já instalado) implicando a continuidade da 

afetação de valores naturais protegidos pela Diretiva, só poderá verificar-se a título absolutamente 

excecional, nos termos do disposto no art.º 13.º do regulamento do PO PNM. 

Concluiu-se, assim, que é errada a declaração de conformidade, apresentada do EIA, para os projetos em 

análise, uma vez que a primeira prioridade do EIA deveria ser a apresentação e avaliação ambiental 

comparada de todas as soluções alternativas fora do território da AC de Montesinho. 

• Conformidade com o Plano de Ordenamento da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo, Decreto-

Regulamentar n.º 133, Série II, de 8/1993 

Nos termos do Plano de Ordenamento da Albufeira do Azibo, no artigo 6.º do referido Decreto-

Regulamentar, o ponto 1 refere que «a albufeira do Azibo tem estatuto de “protegida” e admite os 

seguintes usos: a) usos principais: abastecimento público e rega (…)»  

O uso previsto no presente EIA enquadra-se assim nos usos principais definidos para esta albufeira. 

Consequentemente, não é percetível a análise feita para a PPAAzibo, que remete o uso principal previsto 

no presente EIA, para os usos secundários lendo-se que «De acordo com o art.º 8.º do Regulamento salvo 

indicação em contrário pelas entidades responsáveis pela albufeira, a única atividade secundária 

permitida nesta zona é a pesca desportiva à linha a partir das margens. Segundo o art.º 9º do 

regulamento, a área de proteção corresponde às secções NE e extremo NW da albufeira e destina-se a 

constituir um espaço de reserva genética, refúgio ornitológico e espaço natural de proteção para as 

espécies faunísticas existentes de maior importância ecológica. Nesta área não são permitidas quaisquer 

atividades ou usos secundário devendo ser interditado o acesso ao público e qualquer tipo de intervenção 

ou efeito na qualidade do meio, tendo em vista a preservação das condições e evolução natural dos 

ecossistemas presentes. Deste modo, a SOL III não está em conformidade com o plano». 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS 

6.2.1. Caracterização da Situação Atual 

A área em estudo insere-se na bacia hidrográfica do Douro, em particular na sub-bacia do rio Sabor, sendo 

este rio um dos principais afluentes da margem direita do rio Douro. Dos afluentes do rio Sabor, destaca-se o rio 

Azibo e o rio Fervença, com a ribeira de Gostei, na margem direita do Sabor, onde se localizam duas das soluções 

em estudo. 

A Solução I encontra-se implantada sobre o rio Sabor, no seu troço mais a montante, junto à fronteira com 

Espanha. Salienta-se que, na cabeceira do rio Sabor, a precipitação média anual ultrapassa os 1200 mm e que o 

escoamento médio anual nesta zona é superior a 400 mm. A afluência média anual da bacia hidrográfica onde se 

inclui esta solução é de 6,82 hm
3
/ano. Não são apresentados valores relativos à distribuição anual ou inter-anual 

para ano médio, húmido e seco. 
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A Solução II, além de incluir um açude em Veiguinhas, intercetando o rio Sabor, implica o alteamento da 

barragem de Gostei, já existente, que interseta a ribeira de Gostei. As afluências naturais produzidas pela bacia 

hidrográfica da barragem de Gostei são de 1,25 hm
3
/ano. O traçado da conduta interseta várias linhas de água – 

rio Sabor, rio Rabal, ribeira de Granja e ribeira de Campacinhas. 

A Solução III implica a construção de uma conduta que interseta várias linhas de água – rio Babal, ribeira de 

Granja, ribeira de Campacinhas, rio Fervença, ribeira Sarzeda, ribeira de Remisguedo, ribeira de Portela, ribeira de 

Penaçal, ribeira de Vale de Moinhos e ribeiro de Vila Franca. 

O EIA apresenta a distribuição mensal média dos consumos de água, com base em dados de 2000-2004, não 

sendo apresentados os consumos atuais. Não são identificados nem caracterizados os usos nem os utilizadores 

existentes nas sub-bacias em estudo e as respetivas capitações. 

No que respeita à qualidade da água, o EIA identifica os usos atuais dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos na área de estudo e as fontes de poluição existentes, concluindo que a qualidade das águas na área 

em estudo se apresenta compatível com os usos a que se destina. 

6.2.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Na fase de construção, os principais impactes nos recursos hídricos superficiais decorrem da movimentação 

de terras e desmatação das áreas e da construção das barragens/açudes (incluindo o desvio provisório do rio). 

As afetações poderão ocorrer ao nível da quantidade, podendo, em situações de pluviosidade elevada, ocorrer 

um aumento de afluências para as linhas de água ou em qualidade, nas áreas desmatadas, devido ao arrastamento 

de sólidos, dando origem ao assoreamento de linhas de água. 

No que respeita à Solução I e Açude de Veiguinhas da Solução II, as áreas a afetar (ocupadas por afloramentos 

rochosos, matos e herbáceas baixas e pouco densas) são pouco significativas, pelo que não se preveem impactes 

significativos. 

No atravessamento das linhas de água pelas condutas da Solução II e da Solução III, poderá haver 

arrastamento de sedimentos, mas considera-se que estes impactes serão pouco significativos, face aos volumes de 

terras envolvidos, e com possibilidade de minimização. 

Na construção da barragem/açude em Veiguinhas serão feitas intervenções no leito do rio, nomeadamente 

desvio de afluências, no local da construção. Considera-se que estas ações, sendo provisórias, não terão impactes 

significativos no regime de escoamentos a jusante ou a montante do rio Sabor ou da ribeira de Gostei. 

Na Solução II, com o alteamento da barragem de Gostei, face à previsão de maiores movimentos de terra, o 

arrastamento de sedimentos poderá ter maior significado, o que implicará a implementação de medidas de 

minimização adequadas. 

Na fase de exploração, os impactes incidirão sobre a disponibilidade hídrica, sobre alterações aos regimes de 

caudais, reposição do contínuo fluvial e variações de níveis: 

• Solução I 

O EIA considera que, do ponto de vista hidrológico e para o rio Sabor, a Variante B2 (na qual só é retirada água 

da Reserva de Água de Montesinho nos períodos em que a albufeira de Serra Serrada tenha atingido o seu nível 

mínimo), apresenta vantagens uma vez que a albufeira de reserva permite uma alimentação natural contínua do 

novo leito durante mais tempo e o volume total retirado anualmente ao regime natural é menor do que na 

Variante B1 (exploração conjunta das albufeiras de forma equitativa). 

O EIA refere que esta solução, ao completar o Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor conforme o projeto 

inicial, permitirá melhorar a gestão ambiental da barragem de Serra Serrada, que passará a assegurar o caudal 

ecológico para a ribeira das Andorinhas. No entanto, o facto de passar a ser assegurado o caudal ecológico na 

barragem de Serra Serrada constitui o «cumprimento de uma obrigação contratual que atualmente não está a ser 
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cumprida», como refere o INAG no seu parecer, pelo que este não poderá ser considerado como um impacte 

positivo direto do projeto. 

Em relação às disponibilidades hídricas, ambas as variantes garantem 100% do abastecimento de água a 

Bragança, o que constitui um impacte positivo de elevada magnitude, face aos objetivos do projeto. 

Quanto à qualidade da água, as características do local da barragem, do curso de água a montante e da 

morfologia da bacia, que é essencialmente rochosa, faz antever um impacte mínimo para a Reserva de Água e para 

o rio a jusante, pelo que apesar de negativo, o impacte será pouco significativo. 

• Solução II 

Com esta solução, a origem de Serra Serrada continuará a ser explorada de forma semelhante à atual. O açude 

de Veiguinhas será construído sensivelmente no mesmo local previsto para a barragem da Solução I, com cerca de 

10 metros de altura. O açude disporá de um descarregador de caudal ecológico, garantindo um caudal mínimo de 

10% das afluências atuais. 

A apreciação do INAG salienta que «os valores para o caudal ecológico não são passíveis de verificação dado 

não virem explicados os critérios (…) nem os pressupostos considerados para essa determinação». 

O EIA refere que nesta solução os caudais desviados do regime natural são superiores à da Solução I, pois a 

gestão de enchimento da barragem de Gostei obrigam a um maior consumo de água do açude Veiguinhas por 

impossibilidade de previsão do contributo dado pelas afluências próprias de Gostei.  

Esta solução corresponde à garantia de abastecimento de 95%, que é o valor mínimo para sistemas de 

abastecimento público. 

O EIA considera que o impacte desta solução na hidrologia é superior à Solução I-A, e muito superior à Solução 

I-B, uma vez que o contínuo fluvial não é garantido. O parecer do INAG salienta que ambas as soluções criam o 

mesmo tipo de obstáculo à continuidade fluvial e introduzem no meio o mesmo tipo de albufeira (massa de água 

fortemente modificada). A apreciação do EIA é contestada por considerar que «o açude da Solução II, mais 

pequeno e com um regime de exploração a fio de água, embora implique impactes negativos, estes não serão mais 

significativos do que os resultantes da Solução I». 

No que respeita à avaliação de impactes na qualidade da água, o EIA considera que os impactes da 

constituição albufeira da Solução I são negativos e de reduzida significância, enquanto na Solução II têm uma 

significância moderada. Salienta-se que o INAG considera que a avaliação efetuada no EIA é «geral e teórica, não 

sendo apresentados resultados para a qualidade de água nas albufeiras», o que implica que a previsão de 

eutrofização desta albufeira seja apenas teórica e não suficiente para considerar a significância moderada deste 

impacte. 

• Solução III 

 O EIA refere que foi desenvolvido um estudo de viabilidade técnica de captação de água na albufeira do 

Azibo, tendo sido demonstrado que os recursos hídricos de Azibo com os usos múltiplos atuais não permitem 

satisfazer as novas necessidades de abastecimento de água a Bragança, sendo as garantias de abastecimento de 

94% em 2040, considerando que não ocorre evolução da água regada e que o abastecimento de água ao concelho 

de Macedo de Cavaleiros e o fornecimento de água para rega são prioritários em relação ao abastecimento de 

água aos concelhos de Mirandela, Bragança e limítrofes. 

Do ponto de vista hidrológico, o abaixamento excessivo dos níveis de água nas albufeiras põe em risco os 

objetivos de qualidade e gestão da bacia hidrográfica, com impactes negativos nos regimes de caudais e qualidade 

da água para jusante. 

Os impactes em termos de disponibilidade hídrica e gestão da albufeira do Azibo e dos seus usos são 

negativos e significativos e os 54 km de condutas que será necessário implementar originarão igualmente um 

impacte negativo nas linhas de água atravessadas, em particular durante a fase de construção.  
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6.2.3. Comparação de Alternativas 

Considerando as soluções I e II, salienta-se que a construção de barragens e açudes num rio corresponde à 

criação de um obstáculo e, consequentemente, à quebra da conectividade fluvial, o que ocorre em ambas as 

soluções e em qualquer uma das variantes.  

A Variante B prevê a criação de um leito alternativo e de um bypass para onde o descarregador de cheias 

encaminha as afluências em excesso, quando a albufeira se encontra do NPA. Em 46% do tempo, em ano médio, 

esta situação não se verifica pois a água armazenada será necessária para assegurar as necessidades de 

abastecimento. 

Desta forma, a Variante B da Solução I constitui uma medida de minimização, não eliminando este impacte, 

ocorrendo sempre uma transformação de um curso de água lótico num massa de água fortemente modificada e 

lêntica. 

Assim, os impactes das soluções I e II nas massas de água são equivalentes, uma vez que em ambos os casos 

existe alteração do regime hídrico e das características das massas de água. Considerando que a Solução II com a 

exploração B2 implica menor número de estruturas, é expetável que esta ocasione menores impactes no meio, 

comparativamente com a Solução I-A. 

 

6.3. SOCIOECONOMIA 

6.3.1. Caracterização da Situação Atual 

O EIA efetua, no âmbito da socioeconomia, após uma contextualização e enquadramento geral a nível 

concelhio, uma caracterização atual do ambiente, considerando as três hipóteses alternativas de abastecimento, 

mais circunscrita da área de intervenção e de influência direta. 

• Solução I – Reserva de Água de Montesinho 

As freguesias abrangidas são Carragosa e França, e os aglomerados populacionais identificados situam-se 

afastados do local previsto para a barragem – a cerca de 4 km da aldeia de Montesinho e a cerca de 11 km da 

aldeia de França. O Estudo refere que os locais previstos para a Reserva de Água, a respetiva albufeira e conduta 

adutora se situam na Serra de Montesinho, ocupando solos sem qualquer uso agrícola. 

• Solução II – Barragem de Gostei e Açude de Veiguinhas 

A área envolvente da barragem e da albufeira de Gostei caracteriza-se pela presença de vegetação arbustiva e 

arbórea, a sudeste ocorrem algumas parcelas agrícolas com culturas temporárias e perto do coroamento situam-se 

dois edifícios de piso térreo da Junta de Agricultores de Gostei. Também foram identificados alguns edifícios 

integrados em quintas. A atividade agrícola constitui, para estas populações, uma parte importante da economia 

familiar, embora o número de beneficiários seja cerca de 45, para uma área regada de 50/60 ha. Segundo o 

Presidente da Junta de Regantes de Gostei, há problemas de conceção e funcionamento do canal de distribuição, 

situação a ser resolvida com a DRAP Norte. A estrada municipal que liga as aldeias de Nogueira, Castanheira e 

Gostei contorna a albufeira e passa sobre o coroamento da barragem. 

Na envolvente da barragem situam-se os aglomerados populacionais de Nogueira (280 hab., 800 m a S), 

Castanheira (50 hab., 200 m a NW), Gostei (cerca de 80 hab., 450 m a N), Formil (cerca de 100 hab., 1,2 km a NW). 

As condutas de ligação a construir, seguem, em grande parte da sua extensão, ao longo de estradas e 

caminhos existentes, implicando apenas uma intervenção marginal. Contudo, em alguns troços, as condutas irão 

atravessar parcelas agrícolas com culturas temporárias. 
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• Solução III – Albufeira do Azibo 

As condutas hidráulicas que constituem esta solução serão construídas ao longo de caminhos rurais e 

estradas, em grande parte, ladeados por terrenos de cultivo com olival e culturas temporárias. Há pontos de 

atravessamento ou passagem junto de povoações, todas elas no concelho de Bragança. 

O ponto previsto para a captação de água na albufeira do Azibo situa-se a cerca de 500 m a norte do paredão 

da barragem, na proximidade do conjunto edificado do núcleo central da Paisagem Protegida da Albufeira do 

Azibo. A estação elevatória e o reservatório de água serão construídos também na envolvente a nascente deste 

núcleo. O reservatório de Rebordainhos irá situar-se a cerca de 700 m a nascente desta aldeia, em espaço 

predominantemente ocupado por vegetação.  

Segundo o Estudo, a albufeira do Azibo constitui um importante recurso local e regional, com diversas 

valências de importância central no desenvolvimento sustentável do Concelho de Macedo de Cavaleiros: regadio, 

abastecimento público, turismo e lazer e conservação da natureza. 

Considerando os valores e usos atuais e potenciais, a albufeira apresenta dimensões relativamente reduzidas, 

com uma área de 2.410 ha, exigindo uma gestão sustentável que assegure os equilíbrios necessários e evite 

ruturas prejudiciais, para qualquer das valências em causa. 

O estudo faz uma análise aos usos atuais da Albufeira do Azibo. Refere que, embora o regadio se encontre 

muito abaixo das suas potencialidades, este tem uma importância fundamental para a agricultura local, tanto para 

os pequenos agricultores como para uma agricultura de tipo empresarial, para cujo desenvolvimento é essencial a 

disponibilidade de água. O abastecimento de água para consumo humano é um dos usos primários também de 

grande importância. Em relação ao Plano de Ordenamento da Albufeira, os usos lúdicos e recreativos têm vindo a 

ganhar grande importância e o potencial associado a estes usos está muito longe de ser concretizado, apesar de 

existirem vários projetos e intenções associados à atratividade da albufeira bem como toda a área integrada e na 

Paisagem Protegida. A albufeira dispõe de duas praias fluviais com boa qualidade da água, bem integradas, 

equipadas e com bons acessos, características que lhes conferem o galardão da Bandeira Azul, caso único em 

praias fluviais nacionais. As infraestruturas que dispõem fazem com que o Azibo seja um ponto de atração local e 

regional. Assim, a atividade balnear e outras relacionadas com a albufeira permitem o desenvolvimento de 

atividades económicas e emprego. 

As aldeias situadas em torno da albufeira e na área de Paisagem Protegida – Santa Combinha, Salselas e 

Valdrez, Vale da Porca, Vale de Prados e Arrifana, Podence e Azibeiro – encontram-se muito próximas da albufeira 

(cerca de 1-1,5 km), estabelecendo uma interligação e interdependência, tendo em conta as diversas valências 

proporcionadas pela albufeira e a importância efetiva nos modos de vida locais – de facto, o lazer e as amenidades 

proporcionados pela albufeira e pelo Parque da Natureza, contribuem para o desenvolvimento destas povoações. 

O estudo apresenta também as perspetivas de desenvolvimento no concelho de Macedo de Cavaleiros, sendo 

que há quatro empreendimentos em projeto com parecer favorável, três hotéis e um parque de campismo. Existe 

também um projeto para um campo de golf público cuja água de rega não provirá da albufeira mas de poços já 

existentes, e uma nova praia fluvial mais próxima da cidade de Macedo de Cavaleiros. 

6.3.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Fase de Construção e Enchimento 

• Solução I  

Prevêem-se impactes positivos sobre o emprego local e as atividades económicas, tendo em conta o valor do 

investimento, da ordem de 8,1 M€ (Variante A) a 9,1 M€ (Variante B), no período de construção e enchimento, de 

cerca de 1 ano e meio, embora moderadamente significativos e ligeiramente inferiores aos que seriam criados por 

investimentos de maior valor.  
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No que se refere ao incómodo provocado nos espaços habitados, a povoação mais próxima do local da 

barragem situa-se a 4 km, pelo que os impactes não se farão sentir de forma relevante. O transporte de materiais 

por meio de veículos pesados poderá produzir impactes negativos (ruído, segurança) nas aldeias atravessadas, 

Rabal, França e Montesinho. 

Está prevista uma área de estaleiro na margem direita do rio, no entroncamento entre a estrada florestal e o 

novo caminho de acesso à barragem, fora da área inundável, com ocupação temporária de terrenos e eliminação 

temporária dos usos atuais (matos e vegetação arbórea), não implicando impactes socioeconómicos significativos.  

Esta solução implica a ocupação definitiva e a eliminação dos usos atuais das áreas a ocupar pela construção 

de um caminho de acesso ao coroamento da barragem, aproveitando um caminho rural já existente, que 

permanecerá funcional em fase de exploração. No local da futura barragem e albufeira existem atualmente matos 

e afloramentos rochosos, podendo servir apenas como área de pastoreio. Estas áreas serão objeto de processo de 

expropriação, em território do baldio de Montesinho, não constituindo impactes significativos. 

• Solução II  

O alteamento da barragem de Gostei em cerca de 6 metros implica o seu esvaziamento, a construção de uma 

conduta hidráulica com cerca de 17,2 km e a construção da central hidrelétrica e central de bombagem. 

Os trabalhos relativos à construção da Solução II, a desenvolver-se durante 2 anos, darão origem a impactes 

positivos ao nível da criação de emprego local, embora não muito significativos. Também na dinamização das 

atividades económicas serão introduzidos impactes positivos e criação de emprego de forma indireta. Na 

globalidade, os impactes no emprego são positivos, diretos e indiretos, prováveis, temporários, locais e regionais, 

reversíveis, de magnitude reduzida a média, pouco significativos a significativos. 

Sobre as atividades económicas, a construção do projeto, com investimentos na ordem dos 22,3 M€ (variante 

Base) e 22,0 M€ (variante 1), induzirá incremento na economia local, designadamente ao nível das 

subcontratações e fornecimento de bens e serviços. A presença da mão-de-obra afeta à obra exercerá também 

efeitos na economia local. Os principais efeitos incidirão sobre o comércio, hotelaria, restauração e fornecimento 

de produtos alimentares. Assim o impacte nas atividades económicas são positivos, diretos e indiretos, prováveis, 

temporários, locais e regionais, reversíveis, de magnitude média, e significativos. Deve recorrer-se 

preferencialmente a mão-de-obra local, de forma a maximizar a incidência local dos impactes. 

O alteamento da barragem de Gostei, obrigando ao seu esvaziamento, interromperá o seu uso atual para rega 

agrícola, o que envolve, de acordo com o EIA, cerca de 50/60 ha e cerca de 45 regantes, inviabilizando uma 

campanha de rega e condicionando outra. O alteamento da barragem de Gostei implicará assim impactes 

negativos, diretos e indiretos, temporários, reversíveis, de magnitude elevada e moderadamente significativos, 

correspondendo à área beneficiada pelo regadio. Terão que ocorrer indemnizações compensatórias e a 

interrupção do abastecimento de água para rega, bem como a reconfiguração do sistema hidráulico para 

abastecimento de água, deverá ser devidamente acordada com a Junta e regantes da Gostei e com a DRAP Norte. 

Na envolvente da albufeira situam-se vários edifícios dispersos, integrados em quintas. A circulação de 

veículos pesados afetos à obra causará perturbação na qualidade de vida das populações das aldeias mais 

próximas, designadamente do nível do ambiente sonoro e da qualidade do ar, com impactes também ao nível da 

degradação da paisagem. Estes impactes são negativos, diretos e indiretos, prováveis, temporários, reversíveis, 

minimizáveis, de magnitude moderada e moderadamente significativos, nas zonas habitadas mais próximas da 

frente de obra. 

O transporte de materiais e equipamentos, recorrendo a veículos pesados, introduzirá impactes negativos, 

minimizáveis, na segurança e no ambiente sonoro das aldeias atravessadas, designadamente Nogueira, 

Castanheira e Castro Avelãs. 

A construção da conduta hidráulica poderá introduzir redução da qualidade de vida (ambiente sonoro, 

qualidade do ar e mobilidade) às populações residentes nos locais de passagem, designadamente Rabal, Castro 

Avelãs, algumas habitações dispersas na periferia de Bragança, Gostei e Castanheira. Trata-se de impactes 
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negativos, temporários, diretos e indiretos, prováveis, reversíveis, de magnitude moderada, de incidência muito 

localizada, minimizáveis com adoção de medidas adequadas. 

Na fase de construção ocorrerá a alteração temporária dos usos atuais das áreas de estaleiro (a localizar na 

margem esquerda, junto à barragem e à estrada municipal) e definitiva da área de albufeira, barragem e conduta 

hidráulica. A área prevista para o estaleiro tem atualmente uso agrícola, devendo ocorrer as adequadas 

indemnizações. Está previsto um segundo estaleiro junto à ETA de França, sobre área de matos, não se prevendo 

impactes socioeconómicos significativos, obrigando, no entanto, à necessária indemnização dos proprietários. 

O alteamento da barragem de Gostei obrigará ao desvio da estrada municipal que liga Nogueira a Castanheira 

e Gostei que passa pelo coroamento da barragem, obrigando à sua interrupção durante 1 ano. Provisoriamente o 

trânsito local terá que ser desviado através de estradões florestais que circundam a albufeira, ou através de um 

caminho provisório dentro da atual albufeira, que estará temporariamente vazia. Uma alternativa 5 km mais longa 

pode ser efetuada pela EN15 e IP4. Estes impactes são negativos, temporários, diretos, certos, reversíveis, de 

magnitude moderada e minimizáveis com adoção de medidas adequadas, que passam pela redução do período de 

interrupção e pelo aviso atempado às populações. 

No que se refere aos usos atuais do solo serão alterados definitivamente os que serão ocupados pelo novo 

aterro da barragem, pela central hidrelétrica e estação de bombagem e a área adicional de albufeira resultante do 

alteamento, num total de cerca de 2,8 ha de áreas agrícolas, com culturas temporárias. Será ainda necessário 

recorrer a áreas de empréstimo a definir em áreas próximas da albufeira, devendo, preferencialmente, ser 

utilizadas áreas já em exploração. 

Serão diretamente afetadas, por se situarem em área inundável, duas pequenas construções de piso térreo da 

Junta de Regantes de Gostei, que será necessário relocalizar. 

A construção da conduta hidráulica com cerca de 17,2 km, que segue preferencialmente por estradas e 

caminhos rurais existentes, provocará perturbações temporárias na mobilidade das populações, não se prevendo, 

no entanto, a sua interrupção. Serão intercetadas algumas estradas, designadamente o IP4 e a EN103 e estradas 

municipais, não estando previstas interrupções significativas de trânsito. 

A conduta obrigará à criação de uma servidão de 3 m de largura, na qual não serão permitidas plantações de 

árvores ou realização de culturas. Assim, ficarão diretamente afetados cerca de 7,7 ha de áreas agrícolas (Traçado 

Base) e 9,2 ha (Variante 1). Os impactes serão descontínuos e marginais, uma vez que se desenvolvem ao longo de 

estradas e caminhos. Assim, a barragem e conduta ocupam diretamente áreas agrícolas num total de 10,5 ha 

(Traçado Base) e 12,0 ha (Variante 1). 

Globalmente, os impactes, quer os que se verificam ao longo das vias de comunicação, quer os que resultam 

da necessidade de expropriação, são negativos, certos, permanentes, de magnitude reduzida a moderada. São 

compensáveis no âmbito do processo de expropriações. 

• Solução III 

Os trabalhos associados a esta solução durarão cerca de 2 anos, envolvendo algumas dezenas de 

trabalhadores, que poderão ser recrutados localmente, com particular incidência no concelho de Bragança e de 

Macedo de Cavaleiros.  

O estímulo na economia local, pelas atividades da obra, poderá gerar emprego indireto. Globalmente, os 

impactes no emprego são positivos, diretos e indiretos, prováveis, temporários, locais e regionais, reversíveis, de 

magnitude reduzida a média, e pouco significativos a significativos. 

O investimento de 24,4 M€ (Variante 2) ou de 26,4 M€ (Variante 1) terá implicações na economia local, em 

subcontratações, fornecimento de bens e serviços. A presença dos trabalhadores afetos à obra introduzirá 

também efeitos positivos no comércio e na hotelaria locais, podendo criar emprego de forma indireta. 

Assim, o impacte na economia local é positivo, direto e indireto, provável, temporário, local e regional, 

reversível e de magnitude e significância moderadas. As diferenças de investimento entre as quatro alternativas 

(traçado base e variantes), não permitem distinguir de forma clara, nesta fase, qual é a mais favorável ao nível dos 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Reforço de Abastecimento de Água a Bragança 

 

Processo AIA n.º 2445  32/56 

impactes na economia local. A maximização dos impactes passa pela preferência na contratação de mão-de-obra, 

serviços e fornecimento de bens locais. 

A instalação da conduta causará incómodos às populações atravessadas, concelho de Bragança, como são o 

caso de Vila Franca, Vale de Nogueira, Santa Comba das Rossas, Sortes, Rebordãos, Nogueia, Mosca, Castanheira, 

Gostei, Castro de Avelãs, Vila Nova e Rabal. Os incómodos ocorrerão ao nível do ambiente sonoro e da mobilidade 

das populações. Os impactes são negativos, diretos e indiretos, prováveis, locais, reversíveis e de magnitude e 

significância moderadas. São impactes minimizáveis através da adoção de medidas adequadas. 

As obras implicam também a alteração de usos, temporária no caso dos estaleiros e definitiva no caso dos 

reservatórios, estação de bombagem e conduta hidráulica. Prevê-se a necessidade de estaleiros principais para a 

estação elevatória e para o reservatório, e secundários para o avanço da instalação da conduta. Não sendo 

conhecidos ainda os locais, estes deverão localizar-se de forma a minimizar impactes socioeconómicos – locais 

afastados de áreas agrícolas ou com função social. 

Serão temporariamente afetados estradas e caminhos, introduzindo perturbação na circulação ao longo dos 

quais se localizará a conduta, não se prevendo situações de interrupção. Serão intercetados o IP4 e a EN103, sem 

que devam ocorrer interrupções ou condicionamentos significativos de trânsito. Numa das alterativas, a instalação 

da conduta ocupa a plataforma de um troço desativado da linha férrea do Tua, obrigando ao acordo da REFER. 

Ocorrerão alterações permanentes de uso do solo nos espaços ocupados pela estação de bombagem e 

reservatório, assim como pela faixa de servidão de 3 m de largura, ao longo da conduta. A captação de água, em 

jangada, na albufeira do Azibo situa-se na margem esquerda a cerca de 400 m a E do conjunto edificado e não 

provocará impactes significativos. A estação elevatória e reservatório ocuparão áreas agrícolas atualmente com 

culturas temporárias e olival, considerando-se que os impactes negativos são significativos, devendo recorrer-se a 

processos de expropriação. O reservatório de Rebordainhos terá a povoação mais próxima a cerca de 700 m, e 

ocupará áreas atualmente ocupadas com vegetação arbórea e arbustiva, considerando-se que os impactes não são 

significativos.  

A conduta implicará a criação de uma fixa de servidão de 3 m de largura, implicando impactes descontínuos e 

marginais, uma vez que as condutas se desenvolvem preferencialmente ao longo de caminhos e estradas 

existentes. Serão afetadas algumas áreas de culturas temporárias e manchas de castanheiros. Globalmente, trata-

se de impactes negativos, certos, permanentes, locais, de magnitude e significância moderadas. Ocorrerão 

processos de expropriação. 

Não se concorda com a afirmação no EIA de que as indemnizações decorrentes dos processos de expropriação 

sejam consideradas medidas de minimização. Trata-se de uma imposição legal, podendo considerar-se que 

incorpora medidas de compensação, caso os valores das indemnizações ultrapassem os valores de mercado dos 

bens expropriados. 

Não é possível, nesta fase, distinguir as diferentes alternativas da solução III, de modo a permitir, de forma 

clara, escolher a variante mais favorável. No que respeita à afetação de áreas agrícolas, esta varia entre 15 ha 

(base) e 18 ha (var.1+var.2), e de áreas de souto, entre 3,1 ha (var.1+var.2) e 5,8 ha (base+var.1). 

Fase de Exploração 

• Solução I 

Durante esta fase, a eliminação dos usos atuais passa a ser definitiva. Não haverá necessidade de 

restabelecimentos de vias de comunicação. Um novo acesso será criado ao coroamento da barragem, pela 

margem direita, a partir de um caminho florestal existente. Na margem direita o acesso ao coroamento será 

garantido a partir da construção de um aceiro, que também dará acesso à conduta de abastecimento.  

A constituição de uma reserva hídrica constitui o principal impacte positivo e de elevada significância para a 

população de Bragança, concluindo a última fase do abastecimento de água do Alto Sabor, maximizando as 

potencialidades do sistema já existente e dimensionado para integrar esta última fase. Os impactes são positivos, 

diretos e indiretos, certos, permanentes, locais e regionais, reversíveis, de magnitude elevada e muito significativo. 
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O plano de água criado pela albufeira poderá constituir motivo de atratividade através atividades de turismo 

ambiental. O combate a incêndios constitui outra função desta reserva hídrica. 

• Solução II 

As alterações dos usos do solo referidas anteriormente irão adquirir um carácter definitivo nesta fase. 

A constituição de uma reserva de água para abastecimento urbano constitui o impacte mais importante e de 

elevada significância para a população de Bragança, por serem resolvidas carências de água no concelho de 

Bragança – a albufeira de Gostei passara de uma capacidade de 1,38 hm
3
 para 2,47 hm

3
 e o açude de Veiguinhas 

terá uma capacidade de 0.098 hm
3
. 

O alteamento da barragem de Gostei permitirá retificar problemas de funcionamento dos órgãos hidráulicos 

da barragem, o que constitui um potencial impacte positivo no regadio. O projeto deverá assim ser desenvolvido 

em articulação coma DRAP Norte e a Junta de Regantes de Gostei.  

Apesar da produção hidroelétrica não ser assumida como objetivo do projeto, a construção da central 

hidroelétrica permitirá a produção de energia a partir de fontes renováveis e contribuirá para a redução de custos 

do sistema. 

Os impactes são positivos, diretos e indiretos, certos, permanentes, locais e regionais, reversíveis, de 

magnitude elevada e significativos. 

O alteamento da barragem de Gostei aumentará o impacte visual na envolvente. Por outro lado aumenta o 

espelho de água existente, considerando-se que não é significativa a alteração em relação à situação atual. 

A criação do açude de Veiguinhas constituirá um ponto de atratividade para atividades de turismo ambiental.  

• Solução III 

As alterações dos usos do solo referidas anteriormente irão adquirir um carácter definitivo nesta fase. 

Esta solução recorre a reservas de água existentes, competindo com as finalidades existentes. Tal como a 

solução II, também não maximiza as potencialidades globais do sistema já existente do Alto Sabor. 

Na perspetiva do abastecimento de água a Bragança, os impactes são positivos, diretos e indiretos, certos, 

permanentes, locais, reversíveis, de magnitude elevada e muito significativos, de forma idêntica às restantes 

alternativas. 

A construção de uma central hidrelétrica permitirá a utilização de caudais bombados, para produção de 

energia elétrica, contribuindo para a redução dos custos de exploração do sistema, apesar de este aspeto não 

constituir o principal objetivo do projeto. 

A albufeira do Azibo, além de cumprir o seu objetivo inicial – desenvolvimento agrícola local – constitui 

atualmente um sistema ambiental, articulando dimensões socioeconómicas, culturais e ecológicas.  

A albufeira do Azibo abastece para consumo humano o concelho de Macedo de Cavaleiros, Mirandela e a 

freguesia de Izeda (Bragança), fornece água para rega (Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros) e 

tem usos lúdicos e recreativos em duas praias fluviais. É apresentado um estudo da autoria do proponente que 

conclui que o abastecimento de água a Bragança a partir do Azibo implicará falhas de abastecimento e conflitos 

com os usos atuais, no ano horizonte, na hipótese mais favorável, de se manter inalterada a área regada atual – 

440 ha, de um total da 3.042 ha beneficiados pelo AHMC. 

O EIA evidencia a opinião desfavorável de agentes de desenvolvimento do concelho e da própria população de 

Macedo de Cavaleiros. Estão previstos investimentos em hotelaria, campo de golfe, parque e campismo e nova 

praia fluvial, na envolvente da albufeira do Azibo, podendo vir a transformar-se num polo de desenvolvimento 

turístico, não sendo desejáveis intervenções que possam por em causa os usos atuais. 

Para além da afetação da qualidade visual, devido à emersão de espaços normalmente submersos, o 

abaixamento da água também tem consequências ecológicas negativas do ponto de vista quantitativo e 

qualitativo, com afetação dos ecossistemas e das espécies de flora e fauna. Ou seja, com o nível atual de consumos 



Parecer da Comissão de Avaliação 

 Reforço de Abastecimento de Água a Bragança 

 

Processo AIA n.º 2445  34/56 

de água, a albufeira encontra-se em situação de equilíbrio delicado no que respeita à componente lúdica e à 

dimensão ecológica. Segundo a Comissão Diretiva da Paisagem Protegida, um regime de exploração que tenha 

como consequência uma descida abaixo da cota 595 torna o aproveitamento lúdico inviável e coloca em causa os 

investimentos já efetuados, assim como os futuros. 

Acresce referir que se trata da solução que exige maior investimento, – de 29,2 M€ a 30,8 M€, contra 6,6 M€ a 

7,6 M€ da Solução I e 22,0 M€ e 22,7 M€, da solução II. Verifica-se que a Solução III envolve custos mais de 4 vezes 

superiores aos da Solução I devido, não só ao investimento inicial, mas também a custos de manutenção e 

encargos energéticos resultantes da bombagem para vencer um desnível de cerca de 400 m.  

De acordo com a informação do EIA, os referidos valores de investimento refletem-se nas tarifas médias – em 

relação à solução I, a solução II implica um acréscimo de 5% e a solução III, um acréscimo de 8%. 

Conclui-se que a solução III acarreta impactes socioeconómicos muito significativos, podendo criar 

constrangimentos à sua implementação. 

6.3.3. Comparação de Alternativas 

No âmbito da avaliação dos impactes socioeconómicos, pode concluir-se que: 

- A solução I apenas tem como impactes negativos, na fase de construção, o atravessamento de povoações 

por tráfego pesado, minimizáveis através da aplicação de medidas adequadas. O custo global, sendo um 

impacte negativo, é muito inferior ao das restantes soluções. 

- As soluções II e III têm impactes moderadamente significativos, nas fases de construção e enchimento, 

nas diversas dimensões analisadas, resultando os principais impactes da afetação de culturas e da 

atividade agrícola e perturbação ambiental de áreas habitadas (construção de infraestruturas e 

atravessamento de povoações por tráfego pesado). 

- Os custos globais das soluções II e III são elevados e muito elevados, respetivamente, se comparados com 

os custos da Solução I, o que influencia a tarifa de água. 

- A solução III tem impactes elevados nos usos da albufeira do Azibo, o que implica repercussões nos modos 

de vida local e que condiciona fortemente a sua implementação, no âmbito do fator socioeconómico. 

- Na fase de construção, considerou-se que as três soluções têm impactes moderadamente positivos, no 

que se refere à dinamização das atividades económicas e à criação de emprego local. 

- Na fase de funcionamento, apenas a solução I resolve, de forma autónoma, o abastecimento de água a 

Bragança, ficando nas restantes, o objetivo condicionado à resolução de conflitos com usos de 

infraestruturas existentes. Acresce que as soluções em análise têm subjacentes custos muito 

diferenciados, quer de investimento e exploração, quer nas taxas a pagar pelo consumidor. 

- As soluções I e II permitem constituir novas reservas hídricas, o que constitui um impacte cumulativo 

positivo. A solução III recorre a reservas já existentes e com conflitos de uso, o que constitui impactes 

negativos cumulativos. 

No processo de avaliação, o EIA concluiu que a solução III não é viável, designadamente por razões 

socioeconómicas – de facto, esta solução não cumpre o objetivo de resolver os problemas de abastecimento de 

água a Bragança, designadamente nos períodos de maior ocupação, a custos equilibrados. 

Assim, a solução III é considerada fortemente condicionada, dado que apresenta conflitos de uso com a 

albufeira do Azibo e custos de investimento (cerca de 300% superior à Solução I e cerca de 35% superior à Solução 

II) e taxas a pagar pelo consumidor relativamente superiores (cerca de 8% mais que a solução I). 

Relativamente às restantes soluções, para a socioeconomia, os impactes são positivos, tendo em consideração 

o cumprimento dos objetivos do projeto. No entanto, são mais significativos na Solução I, pela disponibilidade 

imediata de recursos, sem interferências com outros usos e sem custos energéticos, uma vez a queda se efetua 

por gravidade e com boa qualidade da água. Esta é a solução que implica menor aumento de custos para o 

consumidor e cumpre o objetivo de garantia de abastecimento adequado de água a Bragança.  
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Por seu lado, a Solução II implica gastos energéticos (apesar de incluir alguma compensação pela produção de 

energia, por turbinamento de caudais) e implica um aumento mais elevado de custos para o consumidor – cerca 

de 5% superior à Solução I. Acresce que a Solução II não rentabiliza as infraestruturas do sistema do Alto Sabor, já 

existentes, e de puder implicar conflitos de uso da água da albufeira de Gostei, em períodos de maior carência. 

Em conclusão, a Solução I é a mais favorável. No entanto, carece da implementação de medidas de adequadas 

para a minimização dos impactes resultantes. 

 

6.4. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E USO DO SOLO 

6.4.1. Instrumentos de Gestão Territorial em vigor 

São aplicáveis e foram considerados os seguintes instrumentos de planeamento e gestão do território: 

• Âmbito Nacional  

- Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT), aprovado pela Lei n.º 58/2007, de 

4 de Setembro. 

• Âmbito Especial  

- Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho (POPNM), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 179/2008, de 24 de Novembro. 

- Plano de Ordenamento da Albufeira do Azibo (Despacho Conjunto SEALOT/SERN – DR n.º 133, II Série de 

8/93). 

• Âmbito Sectorial 

- Plano Sectorial da Rede Natura 2000 (PSRN2000), aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 

115-A/2008, de 21 de Julho: Sítio de Interesse Comunitário (SIC) PTCON002 Montesinho/Nogueira e Zona 

de Proteção Especial (ZPE) com a mesma designação. 

- Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Douro, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 19/2001, de 10 de 

Dezembro. 

• Âmbito Regional  

- Plano Regional de Ordenamento Florestal do Nordeste (PROFN), aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 

2/2007, de 17 de Janeiro. 

- Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte (PROTN), determinado pela Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 29/2006, de 23 de Março e em fase de ratificação final. 

• Âmbito Municipal 

- Plano Diretor Municipal de Bragança (PDMB), com revisão aprovada pela Assembleia Municipal de 

Bragança, publicada pelo Aviso 12248-A/2010, de 18 de Junho. 

- Plano de Urbanização de Bragança, aprovado pela Câmara Municipal de Bragança, 1ª publicação no Diário 

da República, II Série, Aviso 4407/2009 de 25 de Fevereiro.  

- Plano Diretor Municipal de Macedo de Cavaleiros (RCM n.º 49/95, de 19 de Maio), com uma 1.ª alteração 

publicada por Aviso 12621/2009, DR 136, II Série, de 16/07/2009, e suspensão parcial publicada por Aviso 

8971/2001, DR 73, II Série, de 13/04/2011. 

No quadro seguinte está resumida a situação de cada uma das soluções em termos da afetação de espaços e 

respetivas condicionantes, tal como constam nos PDM de Bragança e Macedo de Cavaleiros. 

Quadro 1 – Condicionantes e classes de espaço dos PDM nas áreas do projeto, por solução 
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 Condicionantes Classes de Espaço 

So
lu

çã
o

 I
 

V
ar

ia
n

te
 A

 e
 B

 

- REN 
- Regime Florestal 
- Parque Natural de Montesinho 
- Rede Natura – SIC e ZPE PTCON002, 

Montesinho/Nogueira 

- Espaços Florestais de Conservação e de Proteção 
- Espaços Naturais do Tipo I 
- Plano de Ordenamento do PNM 

So
lu

çã
o

 II
 

Tr
aç

ad
o

 B
as

e 
e 

V
ar

ia
n

te
 1

 - REN 
- RAN 
- Aproveitamento Hidroagrícola Gostei 
- Monumento Nacional (solução Base) 
- Linhas de alta tensão (solução Base) 
- Linha de média tensão (solução Base) 
- Itinerário principal (IP4) (solução Base) 
- Regime Florestal  
- Pedreira (Variante I) 
- Parque Natural de Montesinho 
- Rede Natura – SIC e ZPE PTCON002 

- Espaços Agrícolas 
- Espaços Agro-Silvo-Pastoris do Tipo I  
- Espaços Agro-silvo-pastoris do Tipo II 
- Espaços Florestais de Conservação e de Proteção 
- Espaços Naturais do Tipo I 
- Espaços de Exploração Mineira 
- Espaços Urbanizados do Tipo V e VI 
- Espaços a Urbanizar do Tipo IV e V (solução base) 
- Espaços de Industria (solução base) 
- Albufeira  
- Espaços Naturais Tipo I (solução base) 
- Monumento Nacional 

So
lu

çã
o

 II
I 

Tr
aç

ad
o

 B
as

e,
 V

ar
ia

n
te

 1
 e

 V
ar

ia
n

te
 2

 

- REN 
- RAN 
- Aproveitamento Hidroagrícola Gostei 
- Monumento Nacional 
- Linhas de alta tensão 
- Linha de média tensão  
- Itinerário principal (IP4) 
- Regime Florestal 
- Parque Natural de Montesinho 
- Rede Natura: SIC e ZPE PTCON002 

Montesinho/Nogueira;  
- Rede Natura: SIC PTCON023 Morais. 
- Pedreira 
- Concessões Mineiras 
- Albufeira do Azibo 
- Zona reservada Domínio Público Hídrico 
- Zona de proteção Domínio Público Hídrico 
- Rede primária de rega 
- Concessão mineira 
- Estradas nacionais 
- Rede ferroviária 

- Espaços Agrícolas 
- Espaços Agro-silvo-pastoris do Tipo l e II 
- Espaços Florestais de Conservação e de Proteção 
- Espaços Naturais do Tipo I 
- Espaços de Exploração Mineira - áreas de 

exploração complementares 
- Locais de interesse geológico 
- Espaços Urbanizados do Tipo V e VI 
- Espaços a Urbanizar do Tipo IV – espaços de 

equipamentos 
- Espaços de Industria  
- Albufeira  
- Áreas de recursos geológicos potenciais 
- Imóvel de interesse Público 
- Monumento Nacional 
- Rede rodoviária  
- Rede ferroviária 
- Espaços agro - pastoris 
- Espaços com aptidão agrícola 
- Espaços aptidão silvo-pastoril 
- Espaços naturais 

 

O estudo classifica e qualifica os usos do solo na área em estudo segundo o PDM de Bragança (PDMB) em 

vigor, tendo para o efeito definido corredores de 400 m de largura para as condutas e de 600 m acima do NPA para 

as albufeiras.  

• Plano Diretor Municipal de Bragança 

Nas três soluções estão em causa Espaços Naturais do Tipo I, pelo que estas só serão viáveis no âmbito do n.º 

5 do artigo 29.º do regulamento do PDM se se der por demonstrado que a intervenção tem condições para 

cumprir as condições de excecionalidade aí impostas.  

Contudo, como a vertente hidroelétrica da pretensão não é dissociável da de abastecimento de água, tal 

implica considerar-se que a utilização em causa se enquadra na alínea g) do n.º 2 deste Art.º 29, que 

explicitamente prevê, para estes espaços, a possibilidade de «Construção de aproveitamentos hidroelétricos com 

uma potência inferior a 10 MW e obras hidráulicas de conservação». 

De referir que, embora os artigos 58 e 59 do regulamento do PDM restrinjam fortemente o tipo de 

intervenção em causa na “Estrutura Ecológica Urbana”, tal não será obstáculo determinante à Solução ll, já que 

aquela classe de espaço é apenas marginalmente afetada (em consequência da definição do corredor de 400 m ao 

longo das condutas). A variante I desta solução não interfere com esta classe de espaços. 

Quanto às outras classes de espaço interferidas, o normativo do PDM a elas referentes não impede de forma 

determinante a concretização de qualquer uma das soluções. 
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Quanto às outras condicionantes constantes no PDM, elas são devidamente consideradas no EIA, sendo 

aceitável a demonstração da conciliação das propostas de intervenção com aquelas, sem prejuízo de mais fundada 

avaliação que a AIA, na sua globalidade, proporcione, nomeadamente com a consideração de outros descritores e 

a pronúncia das entidades pertinentes. 

Pelo que se conclui que as disposições regulamentares do PDM de Bragança não obstam à implementação de 

qualquer uma das três soluções propostas, se concretizadas as condições de excecionalidade previstas no n.º 5 do 

seu Art.º 29. 

• Plano Diretor Municipal de Macedo de Cavaleiros 

Também o PDM de Macedo de Cavaleiros não é impeditivo da concretização da Solução III, única que interfere 

com espaços deste concelho, sendo a intervenção prevista, em qualquer uma das suas variantes, conciliável com 

as restrições constantes do Art.º 30 deste PDM, referente ao “Regime de restrições e condicionamentos” nos 

Espaços Naturais. 

De igual modo, quanto às outras condicionantes constantes neste PDM, as quais também são devidamente 

consideradas no EIA, sendo aceitável a demonstração da conciliação das propostas de intervenção com aquelas, 

em idênticos termos aos referidos para o PDM de Bragança. 

• Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho 

Como anteriormente referido, são afetados espaços do Parque Natural de Montesinho classificados como 

“Áreas de proteção parcial do tipo I”, a que se referem os Art.º 12 e 13 do Regulamento Plano de Ordenamento do 

PNM, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros nº 179/2008 de 24 de Novembro.  

Face ao regime de excecionalidade existente, será determinante para a viabilidade de qualquer uma das 

Soluções, a aceitação da demonstração da inexistência de alternativas de localização fora do PNM.  

Releva-se o facto de também a Solução III interferir com Áreas de Proteção Especial do Tipo II, espaços estes 

também non aedificandi em geral, e que, não sendo a conduta a executar até à ETA existente integrável nas 

atividades previstas no nº 2 do Art.º 15 do Regulamento do PO PNM, a viabilidade desta Solução estará pendente 

do reconhecimento das mesmas condições de excecionalidade exigidas para as Soluções I e II, conforme determina 

a alínea b) deste mesmo Art.º 15.  

• Plano de Ordenamento da Albufeira do Azibo 

Relativamente ao Plano de Ordenamento da Albufeira do Azibo (doravante POAA), a Solução III integra uma 

das possibilidades de uso definidas na al. a) do Art.º 6 do POAA, podendo contudo conflituar com os outros usos 

previstos. 

As ações a executar interferem com “áreas de integração de infraestrutura”, “áreas de uso agro-florestal”, 

“áreas silvo pastoril”, “áreas de respeito pela segurança da barragem” e “áreas de uso agrícola”, sendo que as três 

primeiras constituem zonas non aedificandi. 

De qualquer forma, o Art.º 36 determina a prevalência das regras dos PDM sobre as do POAA. 

Por outro lado, o n.º 2 do Art.º 6 estabelece que «O aproveitamento da albufeira para os fins principais é 

regulado pelas entidades responsáveis, nos termos da legislação em vigor». Assim sendo, a viabilidade da Solução 

III estará também pendente da pronúncia destas entidades. 
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6.4.2. Caracterização da Situação Atual do Uso do Solo 

Tendo por base a informação apresentada no EIA, o quadro seguinte sistematiza a quantificação das classes de 

uso do solo abrangidas por cada uma das soluções (considerando um buffer de 600 m acima do NPA das albufeiras 

e um buffer de 400 m de largura total no caso das condutas): 

Quadro 2 – Quantificação dos usos do solo na área de estudo das três soluções (Fonte: EIA) 

 

Solução I Solução II Solução III 

Variante A Variante B Base Variante 1 Base Base+Var.1 Base+Var.2 Var.2+Base+Var.1 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Área social 
    

1,22 2,7 0,37 0,8 3,40 6,3 2,56 4,7 3,29 6,5 2,45 4,8 

Agro-indústria 
        

0,01 0,0 0,01 0,0 
    

Espaço canal 
    

0,14 0,3 0,12 0,3 11,52 21,4 11,50 20,9 8,51 16,9 8,49 16,5 

Área agrícola-
regadio/lameiros/hortas     

5,49 12,1 5,43 11,9 5,46 10,1 5,52 10,0 6,71 13,3 6,77 13,1 

Área agrícola-sequeiro 
    

4,81 10,6 6,37 14,0 7,96 14,8 9,66 17,6 7,82 15,5 9,53 18,5 

Olival 
    

0,05 0,1 0,05 0,1 1,25 2,3 1,25 2,3 1,52 3,0 1,52 3,0 

Vinha 
    

0,14 0,3 0,14 0,3 0,29 0,5 0,29 0,5 0,18 0,4 0,18 0,3 

Pomar 
        

0,04 0,1 0,04 0,1 0,01 0,0 0,01 0,0 

Floresta Produção - 
pinhal         

0,21 0,4 0,21 0,4 0,32 0,6 0,32 0,6 

Floresta Proteção - 
carvalhal/castanheiros e 
outros 

    
0,21 0,5 0,21 0,5 1,24 2,3 1,24 2,3 1,20 2,4 1,20 2,3 

Floresta Proteção - 
carvalhal     

5,07 11,1 4,89 10,7 4,64 8,6 4,58 8,3 5,40 10,7 5,33 10,3 

Floresta Proteção - 
montado         

0,75 1,4 0,75 1,4 0,39 0,8 0,39 0,8 

Floresta Proteção - 
souto     

1,77 3,9 1,83 4,0 5,73 10,6 5,83 10,6 2,96 5,9 3,06 5,9 

Vegetação ripícola 3,49 12,0 3,66 9,5 1,00 2,2 1,03 2,3 0,55 1,0 0,59 1,1 0,50 1,0 0,55 1,1 

Matos 
    

8,31 18,3 8,24 18,1 10,72 19,9 10,84 19,7 11,48 22,8 11,59 22,5 

Afloramentos 
rochosos/matos 

25,69 88,8 34,84 90,5 3,52 7,7 3,45 7,6 
        

Incultos 
    

0,01 0,0 
  

0,01 0,0 
  

0,01 0,0 
  

Plano de água 
    

13,74 30,2 13,45 29,5 0,12 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 0,12 0,2 

Total 29,18 100 38,50 100 45,48 100 45,58 100,0 53,90 100,0 54,99 100 50,42 100,0 51,51 100,0 

• Reserva Ecológica Nacional 

No quadro seguinte está resumida a situação das Soluções I, II e III em termos da afetação de espaços no que 

respeita à REN e outras condicionantes, tal como constam das cartas de REN para os concelhos de Bragança e 

Macedo de Cavaleiros, aprovadas, respetivamente pela Portaria n.º 466/2010, de 6 de Julho, e pela RCM n.º 

51/2001, de 16 de Maio. 

Quadro 3 – Afetação de espaços de REN pelas Soluções estudadas 

Solução Condicionantes 

Solução I 
Variante A e B 

- Cabeceiras de linha de água  
- Áreas com risco de erosão 

Solução II 
Traçado Base e Variante 1 

- Cabeceiras de linha de água  
- Áreas com risco de erosão 
- Albufeiras 
- Faixa de proteção a albufeiras 
- Áreas de máxima infiltração 
- Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias 

Solução III 
Traçado Base, Variante 1 e 

Variante 2 

- Cabeceiras de linha de água  
- Áreas com risco de erosão 
- Albufeiras 
- Faixa de proteção a albufeiras 
- Áreas de máxima infiltração 
- Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias 
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As soluções I e II, ainda que objetivando em primeira linha a captação e adução de água para abastecimento 

público, implicam o aproveitamento das infraestruturas já existentes para a produção de energia elétrica com a 

totalidade ou parte da água a armazenar no lugar de Veiguinhas.  

Pelo que a barragem ou açude aqui previstos, bem como as condutas inerentes, serão associáveis, nos termos 

e para os efeitos da alínea f) do n.º II do Anexo II do DL 166/2008, de 22 de Agosto, a «produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis», para além de, naturalmente, a «infraestruturas de 

abastecimento de água», cf. a alínea d) do mesmo número, Anexo e DL. 

Os requisitos a cumprir para efeito de viabilização das ações em causa, e para qualquer uma das soluções, cf. 

Anexo I da Portaria n.º 1356/2008 de 28 de Novembro, são os seguintes: 

Quadro 4 – Requisitos a cumprir, por uso ou ação, para os sistemas de REN a afetar 

Uso ou Acão Requisitos a cumprir 

II - Infraestruturas 
i) Não exista alternativa de localização económica e tecnicamente viável 
em áreas não integradas na REN, a justificar pelo requerente; 
ii) Sejam estabelecidas medidas de minimização das disfunções 
ambientais; 
iii) Nas zonas ameaçadas pelas cheias não é permitida a instalação de ETAR 

d) Infraestruturas de abastecimento de água, de 
drenagem e tratamento de águas residuais e de 
gestão de efluentes, incluindo estações elevatórias, 
ETA, ETAR e reservatórios e plataformas de 
bombagem 

II - Infraestruturas (instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis nos termos do Decreto -Lei n.º 225/2007, de 31 de Maio) — 
nos leitos dos cursos de água só são admitidos aproveitamentos 
hidrelétricos; 

f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de 
fontes de energia renováveis 

 

As funções a preservar em cada um dos sistemas de REN afetados, cf. Anexo I e II do DL 166/2008, de 22 de 

Agosto, são as seguintes:  

Quadro 5 – Funções a proteger, para as áreas de REN a afetar 

Áreas REN afetadas Funções a proteger 

Leitos e margens dos 
cursos de água 

SECÇÃO II 
Áreas relevantes para a sustentabilidade 
do ciclo hidrológico terrestre 

a) Cursos de água e respetivos leitos 
e margens 

4 i. Assegurar a continuidade do ciclo da água; 
ii. Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos 

de água; 
iii. Drenagem dos terrenos confinantes; 
iv. Controlo dos processos de erosão fluvial, através da 

manutenção da vegetação ripícola; 
v. Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a 

redução da secção de vazão e evitando a impermeabilização 
dos solos; 

vi. Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da 
fauna. 

Albufeiras; Leito 
SECÇÃO II 
Áreas relevantes para a sustentabilidade 
do ciclo hidrológico terrestre; 

c) Albufeiras que contribuam para a 
conectividade e coerência 
ecológica da REN, com os 
respetivos leitos, margens e faixas 
de proteção 

5 
i. Salvaguarda e proteção dos recursos hídricos armazenados, 

nas suas componentes quantitativa e qualitativa; 
ii. Salvaguarda das funções principais das albufeiras, no caso de 

se tratar de uma albufeira de águas públicas de serviço 
público; 

iii. Regulação do ciclo da água e controlo de cheias; 
iv. Conservação das espécies de fauna. 

Albufeiras; Faixa de 
proteção; Margem 

Áreas estratégicas de 
proteção de aquíferos 

SECÇÃO II 
Áreas relevantes para a sustentabilidade 
do ciclo hidrológico terrestre 

d) Áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos 

3 i. Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis 
disponíveis e o aproveitamento sustentável dos recursos 
hídricos subterrâneos; 

ii. Contribuir para a proteção da qualidade da água; 
iii. Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da 

biodiversidade dependentes da água subterrânea, com 
particular incidência na época de estio; 

iv. Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, 
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Áreas REN afetadas Funções a proteger 

de seca extrema e de contaminação e sobrexploração dos 
aquíferos; 

v. Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos 
aquíferos costeiros. 

Áreas de elevado risco 
de erosão hídrica do 
solo 

SECÇÃO III 
Áreas de prevenção de riscos naturais  

d) Áreas de elevado risco de erosão 
hídrica do solo 

3 i. Conservação do recurso solo; 
ii. Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e 

pedogenéticos; 
iii. Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da 

infiltração em detrimento do escoamento superficial; 
iv. Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos 

a jusante e o assoreamento das massas de água. 

Zonas ameaçadas pelas 
cheias e pelo mar 

SECÇÃO III 
Áreas de prevenção de riscos naturais 

c) Zonas ameaçadas pelas cheias não 
classificadas como zonas 
adjacentes nos termos da Lei da 
Titularidade dos Recursos Hídricos 

3 i. Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de 
pessoas e bens; 

ii. Garantia das condições naturais de infiltração e retenção 
hídricas; 

iii. Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos 
movimentos de transbordo e de retorno das águas; 

iv. Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em 
causa; 

v. Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos 
inundáveis. 

 

6.4.3. Identificação e Avaliação de Impactes 

Como se verifica pela informação do Quadro 2, na área abrangida pela Solução I, predominam afloramentos 

rochosos/matos, em qualquer das variantes. Existe uma afetação superior na Variante B, pela maior área da 

albufeira. 

A solução II afeta sobretudo matos, para além de algumas manchas de carvalhal, de regadio e sequeiro. Tal 

como na solução I, o açude de Veiguinhas incide sobre matos e afloramentos rochosos. As condutas atravessam 

sobretudo matos e áreas agrícolas, com manchas de carvalhal, estas também junto à albufeira de Gostei. 

Os impactes são mais significativos sobre áreas agrícolas, principalmente na área de servidão da albufeira de 

Gostei e também para as condutas, atravessando também uma área social. 

Conclui-se, em consonância com o estudo, que, na fase de construção, os impactes mais relevantes ao nível do 

uso do solo se verificam pela afetação direta da faixa para a implantação dos acessos e pela desmatação das áreas 

a inundar, das áreas da condutas e das infraestruturas de apoio. São impactes negativos, reduzidos a 

moderados/elevados e moderadamente significativos, face aos atuais usos de solo existentes, quer em termos de 

importância ecológica, quer em termos de área afetada, face à envolvente próxima. A implantação dos estaleiros 

será um impacte temporário e reduzido.   

Na fase de exploração, os impactes serão sobretudo associados à manutenção da afetação das várias classes 

de uso em causa, quer pelas albufeiras, quer pela faixa de servidão das condutas, sendo esses impactes reduzidos 

a moderados, permanentes e moderadamente significativos a significativos.  

No que respeita à afetação de áreas de REN, da conjugação dos dois usos ou ações perspetivados – captação e 

adução de água para abastecimento e produção de energia hidroelétrica –, resulta a conclusão pelo cumprimento 

dos requisitos necessários para a autorização da utilização do espaço REN para o efeito pretendido, quer na REN 

delimitada para o concelho de Bragança quer para a do concelho de Macedo de Cavaleiros, considerando a 

inexistência de alternativa de localização económica e tecnicamente viável em áreas não integradas na REN. 

No que às funções a preservar respeita, será sobretudo na fase de execução das obras que aquelas poderão 

ser mais afetadas – daí a necessidade de medidas de minimização apropriadas. Em fase de exploração, não se 

configura uma situação de afetação gravosa das funções em causa, seja qual for a solução a implementar.  
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6.4.4. Comparação de Alternativas 

Na avaliação global e comparativa das alternativas no descritor uso do solo, tendo como critérios a afetação 

do uso do solo e a importância dos solos, a Solução I é a que implica menor afetação negativa de classes de uso. 

Também a avaliação global e comparativa das alternativas relativamente a Ordenamento e Condicionantes, 

tendo como critérios a afetação de áreas condicionadas e conflitos com atuais espaços e usos, a Solução I é a mais 

favorável e com menores conflitos, caso seja considerada a inexistência de alternativa viável fora do PNM. 

 

6.5. PAISAGEM 

6.5.1. Caracterização da Situação Atual 

O território em estudo apresenta uma orografia acidentada, com grande diferença altimétrica entre as 

principais linhas de água e as cumeadas, o que se traduz num encaixe bastante acentuado na maioria das zonas de 

vale. 

A região é marcada pelo relevo dos maciços xistentos e graníticos da bacia do rio Sabor, truncados pelas falhas 

que originaram o largo vale da Vilariça, que constitui o elemento geomorfológico mais contrastante da região. 

A análise da paisagem incidiu sobre uma área definida como um buffer de 4 km em redor das estruturas que 

constituem as várias alternativas do projeto. 

6.5.1.1. Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 

caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. A Paisagem em estudo é relativamente uniforme ao 

longo da área estudada e a separação de áreas (subunidades) paisagisticamente uniformes resulta 

fundamentalmente do uso do solo e não das características morfológicas do território. 

Segundo o EIA, e de acordo com Cancela d’Abreu et al. (2004), a área em estudo insere-se em duas grandes 

unidades de paisagem: “Terra Fria Transmontana” (Soluções I, II e III) e “Terras de Bragança e Macedo de 

Cavaleiros” (Soluções II e III). O EIA define ainda, especificamente para a área analisada, um conjunto de 

Subunidades de Paisagem. Estas unidades são descritas do seguinte modo: 

• Terra Fria Transmontana: é uma paisagem de altitude, com grandes horizontes, apresentando uma 

elevada densidade de rios e regatos com caudal permanente e marcada pelo viço dos prados de lima e 

lameiros. As formas são, em geral, arredondadas com um uso predominantemente agrícola, intercalando 

com grandes manchas de matos ou matas. O uso florestal predomina nas áreas mais declivosas, 

interrompido nos vales por lameiros, associados a pequenas aldeias; nos planaltos de altitude domina o 

cultivo de cereais, em grandes manchas relativamente homogéneas. 

- Parte superior da Serra de Montesinho: subunidade que inclui os territórios acima dos 1.200 m, 

planálticos, incluindo a albufeira da Serra Serrada e a sua envolvente. Possui um aspeto serrano 

agreste, pela predominância de afloramentos graníticos imponentes, sem povoações ou 

vegetação arbórea. Estão nesta unidade as albufeiras previstas nas Soluções I e II. 

- Mata da Serra da Nogueira: subunidade que se destaca na paisagem da Terra Fria Transmontana 

por corresponder a uma extensa e densa mancha florestal, dominado por carvalho-negral e 

pinheiro-bravo. Esta subunidade de paisagem não será diretamente afetada por nenhuma das 

soluções em estudo. 

• Terras de Bragança e Macedo de Cavaleiros: unidade de transição, que não se apresenta com o carácter 

de montanha e clima agreste da Terra Fria, mas também não atinge as temperaturas elevadas nem a 
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diversidade de produções agrícolas e intensidade de ocupação da Terra Quente. Os espaços abertos, de 

culturas e pastagens, ocupam os planaltos e vales de fundo plano, assim como algumas encostas menos 

inclinadas. As áreas florestadas ocupam as encostas mais declivosas e os vales ou cabeços acidentados. 

Não sendo uma unidade de paisagem tão periférica nem tão despovoada como a anterior, é caracterizada 

por uma relativa baixa densidade populacional e por um povoamento de tipo aglomerado, em que a 

cidade de Bragança corresponde à única área urbana importante. Como elementos singulares nesta 

unidade, destacam-se as albufeiras de Gostei e do Azibo. Nesta unidade não foram definidas subunidades. 

Nesta unidade inclui-se a Solução II e as condutas no Traçado Base e Variante 1, comum a ambas as 

soluções, entre Meixedo e a albufeira de Gostei, assim como a albufeira de Gostei para a Solução II. 

6.5.1.2. Análise visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, avaliada com base em três parâmetros: 

- Qualidade Visual: em função dos elementos constituintes da Paisagem e da sua avaliação; 

- Absorção Visual: analisa o grau de exposição visual de cada ponto, como medida da capacidade do 

mesmo para integrar novos elementos; 

- Sensibilidade de Paisagem: analisada como medida do grau de suscetibilidade da Paisagem a fatores 

externos, resultando da combinação dos dois indicadores anteriores. 

No que respeita a esta análise, a área de estudo, segundo o EIA, define-se da seguinte forma: 

• A grande maioria da área em análise apresenta baixa a média qualidade visual, existindo, contudo, 

manchas com qualidade visual elevada e, pontualmente, situações com qualidade visual muito elevada. 

• A grande maioria da área em análise apresenta média capacidade de absorção visual, existindo também 

áreas que, por serem não visíveis, apresentam elevada a muito elevada capacidade de absorção visual. 

Algumas áreas, pouco extensas, apresentam baixa capacidade de absorção visual. 

• Finalmente, a grande maioria da área em análise apresenta média sensibilidade visual, não ocorrendo 

situações com sensibilidade visual elevada. Na Solução I, a albufeira correspondente à Reserva de Água de 

Montesinho sobrepõe-se a áreas de baixa e média sensibilidade visual. Na Solução II, o plano de água do 

Açude de Veiguinhas localiza-se em área de baixa sensibilidade; o alteamento da Barragem de Gostei far-

se-á em locais de média, pontualmente alta, sensibilidade visual; a ampliação da Central de Montesinho 

ocorre em áreas de média a baixa sensibilidade; as duas novas Centrais, assim como a nova Estação de 

Bombagem, estão previstas para locais de média sensibilidade visual. 

6.5.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

O EIA identifica a ocorrência de impactes negativos durante as fases de construção e de exploração, para as 

soluções I e II, uma vez que a Solução III não foi abrangida pela reformulação do estudo, em termos metodológicos 

e cartográficos. Os previsíveis impactes sobre a paisagem avaliados no EIA são decorrentes das seguintes ações: 

- Instalações de apoio à obra; 

- Desmatação da zona a inundar pelo plano de água das novas albufeiras, da zona das condutas, da zona 

das infraestruturas e da área a afetar pelas instalações temporárias; 

- Alterações nas características paisagísticas do vale: construção e presença da barragem; presença da 

albufeira; aparecimento de uma faixa sem vegetação na zona inter-níveis; 

- Submersão de trechos do vale com interesse paisagístico; 

- Afetação de áreas com utilização lúdico-recreativa. 

• Fase de Construção 

- Presença de infraestruturas de apoio à construção, nomeadamente estaleiros e áreas para a instalação de 

maquinaria e estruturas de apoio à construção: impacte negativo moderadamente significativo, de 
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magnitude reduzida (Solução I) a moderada (Solução II), uma vez que a Solução II implica uma extensão 

superior de condutas e os impactes das estruturas temporárias de apoio à construção far-se-ão sentir em 

maior extensão; 

- Desmatação, que se estenderá a toda a área das albufeiras e na zona de implantação das condutas e das 

infraestruturas: este impacte, de sinal negativo, foi classificado, no geral, como reduzido a moderado, 

certo, direto, local, temporário no caso das albufeiras, permanente no caso das condutas, irreversível e 

moderadamente significativo, uma vez que criará uma faixa de solo nu ao longo das condutas e uma 

mancha em toda a área da albufeira, posteriormente substituída pelo plano de água; 

- Construção de barragens/açude: tendo em conta a reduzida bacia visual destas estruturas, e o facto de as 

mesmas incluírem zonas sem aglomerados habitacionais, sendo visualizadas somente a partir de estradas 

secundárias, prevê-se que esta ação dê origem a impactes negativos significativos, de magnitude 

reduzida. 

- Construção das novas condutas: as bacias visuais destas são de maior dimensão do que as das barragens, 

ainda que relativamente restritas. Genericamente, este será um impacte negativo moderadamente 

significativo, de magnitude reduzida (Solução I) a moderada (Solução II). 

- Desvio temporário do leito do rio: para a execução das obras de construção das barragens/açude e 

estruturas anexas, assim como a escavação do canal de ligação à linha de água afluente (Variante B da 

Solução I), serão impactantes pelo aumento de poeiras no ar e pela movimentação de maquinaria. 

Considera-se que estes serão impactes negativos, de magnitude e significância moderada. 

• Fase de Exploração 

- Presença física das barragens/açude e infraestruturas de apoio: os impactes paisagísticos esperados para 

a fase de exploração serão de reduzida magnitude e pouco significativos, dada a reduzida dimensão 

destas estruturas e a reduzida presença de observadores potenciais nas suas proximidades. 

- Enchimento das albufeiras: dadas as características topográficas das zonas a alagar, esta ação não alterará 

de forma significativa a imagem do atual relevo, mantendo-se, no caso da Solução I e açude da Solução II, 

a leitura de zona de planalto no troço para montante e de vale ligeiramente mais aberto para sul e no 

caso da albufeira de Gostei, a de vale aberto. O plano de água poderá eventualmente contribuir para uma 

valorização paisagística do local. 

- Presença das condutas: será sentida como uma faixa de servidão onde não será possível a reposição dos 

usos agrícolas e florestais atuais. Impactes negativos, de magnitude reduzida, pouco significativos para a 

Solução I e moderadamente significativos para a Solução II, face à maior extensão das condutas. 

6.5.3. Comparação de Alternativas 

Tendo em conta a informação disponibilizada pelo EIA e respetivos Elementos Complementares, comparando 

a Solução I e a Solução II verifica-se que: 

- A extensão de novas condutas é bastante superior na Solução II. 

- O açude de Veiguinhas, pela menor altura e menor dimensão do plano de água, terá um impacte 

paisagístico significativamente menor do que a Reserva de Água de Montezinho (Solução I). 

- A Solução II, ao contrário da Solução I, implica a construção de novas infraestruturas (Central Hidroelétrica 

da ETA de Bragança, Central Hidroelétrica de Gostei e Estação Elevatória de Gostei) que, embora de 

pequena dimensão, serão mais um elemento intrusivo na paisagem. 

- A Solução II obriga ao alteamento da barragem de Gostei, que se localiza numa zona de fácil 

acessibilidade a partir de alguns aglomerados habitacionais (Gostei e Castanheira). O novo regolfo da 

albufeira irá afetar algumas manchas de carvalhal, matos e áreas agrícolas. 
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Globalmente, a Solução I é, em termos paisagísticos, menos desfavorável do que a Solução II. Dentro da 

Solução I e considerando a Variante A e a Variante B, verifica-se o seguinte: 

- A barragem de betão prevista na Variante A terá um aspeto mais artificial do que a barragem de 

enrocamento prevista na Variante B, pelo que terá maior impacte cénico. 

- Relativamente ao enchimento das albufeiras, o plano de água criado na Variante A será menor do que na 

Variante B, pelo que menos impactante.  

Conclui-se assim que a alternativa em estudo que se revela menos desvantajosa ao descritor Paisagem é a 

Solução I em qualquer das suas variantes, sendo que ambas apresentam vantagens e desvantagens para a 

Paisagem. Em qualquer um dos casos, será necessário implementar medidas de minimização específicas, incluindo 

um Projeto de Integração e Recuperação Paisagística. 

 

6.6. GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

6.6.1. Caracterização da Situação Atual 

• Geologia e Geomorfologia 

A área de implantação das soluções em análise situa-se na zona Nordeste de Portugal Continental, na região 

compreendida entre Bragança e Macedo de Cavaleiros. No quadro das grandes divisões geotectónicas do Maciço 

Ibérico, a região que enquadra a localização das três soluções, situa-se na Zona Centro Ibérica (ZCI), 

nomeadamente na Sub-zona de Galiza Trás-os-Montes (SzGTM). 

Do ponto de vista geológico, a região situa-se em terrenos do soco hercínico constituído por formações 

paleozóicas do Ordovícico, Silúrico e Devónico, representadas por terrenos metassedimentares, essencialmente 

xistos e quartzitos com intercalações de metavulcanitos ácidos e básicos; pelos maciços poli-metamórficos básicos 

e ultra-básicos de Bragança e Vinhais, as rochas mais antigas de Portugal, inseridas nas unidades estruturais 

parautóctones e alóctones da SzGTM; por granitos de duas micas das serras de Montezinho e de Pombares 

(Rebordaínhos); por depósitos de cobertura do Cenozóico; e por aluviões. 

No que diz respeito à geomorfologia, a região compreendida entre a serra de Montezinho, onde se situa a 

Solução I e II, e a albufeira da Barragem do Azibo, onde se localiza a captação da solução III, enquadra-se na zona 

planáltica de Trás-os-Montes, dominada por uma superfície de aplanação ligada à superfície de aplanação mais 

vasta da Meseta com desenvolvimento no interior peninsular, e pelo encaixe profundo da rede de drenagem 

constituída principalmente pelo rio Sabor e seus principais afluentes da margem direita. A geomorfologia da região 

foi fortemente determinada pelos movimentos verticais, de soerguimento e abatimento, e pelos movimentos 

horizontais de desligamento da falha da Vilariça desde o Paleozóico até ao Quaternário.  

• Tectónica, Neotectónica e Sismicidade 

No Nordeste Transmontano são dominantes duas estruturas principais: 

a) a falha ativa da Vilariça (Portelo-Bragança-Vilariça-Manteigas); 

b) a falha ativa de Verin-Chaves-Penacova. 

Ambas as falhas, com direção NNE-SSW têm continuação para Espanha e compreendem vários ramos mais ou 

menos paralelos e quase sempre interligados, que ocupam faixas com alguns quilómetros de largura. A distância 

entre estas duas falhas é um pouco superior a 50 km. As inúmeras falhas existentes entre estes acidentes 

principais não foram, na sua maioria, consideradas ativas até à data, não obstante a existência de vários epicentros 

de sismos instrumentais e históricos localizados entre os referidos acidentes. Se bem que ocorram com certa 

frequência sismos na região transmontana, os dados sismológicos disponíveis associados à falha da Vilariça, 

mostram que a maioria desses sismos são de fraca a média intensidade e não têm provocado danos significativos, 
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razão pela qual é atribuída a esta região uma sismicidade com grau de risco reduzido. No entanto, estudos 

paleossismológicos realizados no segmento da falha da Vilariça junto ao Douro têm apontado para esta falha um 

carácter sismogénico bastante mais importante, até Magnitude 7 na escala de Richter. Esta situação só é relevante 

para a Solução III. 

• Hidrogeologia 

A área de estudo associada às três soluções apresentadas não está enquadrada em regiões com potencial 

hidrogeológico. No entanto, o abastecimento de água a Bragança tem sido realizado, desde há bastaste tempo, 

através do recurso complementar a reservas de água subterrânea, pelo que este assunto merece particular 

relevância e uma caracterização do aquífero responsável pelo abastecimento complementar, mesmo estando fora 

da região afetada pelas diferentes alternativas. 

No que diz respeito ao Aquífero da Cova da Lua, foram construídos em 1961 dois furos, designados JK1 e JK2-

A, sendo que o mais produtivo (JK1) apresentava um elevado caudal específico (da ordem de 6 L.s.m
-1

). Assim, 

verifica-se que são furos com mais de 50 anos e que nunca foram geridos de forma cuidadosa, em particular com 

controlo de caudais e de níveis dinâmicos, no sentido de evitar regimes turbulentos e, atendendo ao facto de se 

tratar de uma água bicarbonatada cálcica, é previsível que exista alguma colmatação de ralos e/ou ralos 

parcialmente destruídos. Poderá também haver algum assoreamento dos furos com detritos arrastados para o 

interior do furo. Este afigura-se ser o cenário mais provável para justificar a quebra de produtividade destas 

captações. 

Chama-se a atenção para o facto de este aquífero apenas ter sido reconhecido neste local até uma 

profundidade máxima de 46,20 metros. Existe um nível aquífero entre os 22 e 25 metros de profundidade e outro, 

mais produtivo, entre os 32 e 39 metros de profundidade. Poderão existir outros a maiores profundidades. 

Tal como sucedeu em muitas outras regiões, poderá justificar-se a substituição destes furos, relativamente 

pouco profundos, por outros que captem níveis mais profundos. 

Constata-se, igualmente, que foram calculados em 1992 os recursos hídricos renováveis deste aquífero 

estimando-se em cerca de 2 hm
3
 e que até hoje não foram efetuados estudos credíveis que demonstrem o 

contrário ou que atualizem estes valores. 

Esta apreciação foi também transmitida pelos particulares Luís Filipe Pires Fernandes e Jorge Alberto Vaz Pires 

na fase de Consulta Pública, considerando a necessidade de novos estudos e manutenção dos furos existentes, 

para que o aquífero da Cova da Lua garanta a função de origem de emergência.  

•  Recursos Minerais 

Relativamente às áreas de implantação das Soluções I e II não foram encontrados quaisquer 

empreendimentos, concessões ou qualquer outro tipo de ocorrência mineira/mineral estratégica que condicionem 

o projeto em causa. 

A solução III atravessa várias áreas sensíveis do ponto de vista dos recursos mineiros, nomeadamente a 

afetação de grande parte da exploração de uma concessão de talco (Concessão de Salselas – MNC000058) e afeta 

direitos concedidos a empresas em áreas com pedidos de prospeção e pesquisa mineira de depósitos minerais 

(MNPPP0255 e MNPPP0263) e áreas mineiras em recuperação, como salientado pela DGEG no seu parecer no 

âmbito da Consulta Pública. 

• Património geológico 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, que estabelece o regime jurídico da conservação 

da natureza e da biodiversidade, considera-se património geológico o conjunto de geossítios que ocorrem numa 

determinada área, o que inclui património geomorfológico, paleontológico, mineralógico, petrológico, 

estratigráfico, tectónico, hidrogeológico e pedológico, entre outros. Os geossítios determinam áreas de ocorrência 

de determinados elementos geológicos com reconhecido valor científico, educativo, estético e cultural que devem 

ser preservados pela sua singularidade, raridade, grandiosidade ou importância científica ou didática.  
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6.6.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

O EIA apresenta uma caracterização dos potenciais impactes no descritor Geologia e Geomorfologia, dos quais 

se destacam, de forma resumida, os seguintes: 

- Ações de desmatação, erosão e destruição do substrato geológico: estes impactes são negativos, de 

magnitude moderada para as soluções I e II e elevada para a solução III, face à maior extensão da obra, e 

moderadamente significativos para as três soluções; 

- Movimentação de terras/recurso a materiais de empréstimo: os impactes são negativos, de magnitude 

moderada e moderadamente significativos para as três soluções - as soluções I e II têm menos volumetria 

e extensão da movimentação de terras que a solução III, mas a solução III tem movimentação de terras e 

recurso a materiais de empréstimo de menor relevância, pelo que se consideram globalmente 

equiparadas. 

- Alteração da morfologia, erosão e sedimentação: os impactes são negativos, de magnitude moderada e 

moderadamente significativos para as três soluções; 

- Risco sísmico: este impacto é negligenciável e de impacto reduzido no caso das Soluções I e II; para a 

solução III, o impacto é negativo, de magnitude moderada e moderadamente significativo devido ao risco 

associado à área de implantação da obra; 

- Afetação de valores geológicos de interesse conservacionista: o impacte sobre os valores geológicos com 

interesse conservacionista é considerado significativo, irreversível e não minimizável, tanto pelo 

preenchimento da albufeira e da construção das condutas associadas ao projeto, como pelas ações de 

desmatação, erosão e destruição do substrato geológico, pela movimentação de terras/recurso a 

materiais de empréstimo e pela alteração da morfologia, erosão e sedimentação que destruirão 

irreparavelmente as geoformas existentes na zona de implantação das diferentes alternativas, com 

especial relevo para as soluções I e II. 

No que diz respeito à Hidrogeologia, a afetação de captações de água e dos níveis aquíferos é considerado 

negligenciável a praticamente inexistente, tendo em conta a geologia da região onde se implantam as soluções I, II 

e III. 

No que diz respeito aos recursos minerais, apenas a solução III apresenta impactes, sendo que a afetação de 

explorações mineiras e de concessões é considerado muito significativo, embora minimizável, mas com custos 

muito elevados. 

6.6.3. Comparação de Alternativas 

Considerando os impactes anteriormente identificados, salientam-se os mais significativos: 

• A Solução III implica maior destruição do substrato geológico, pela extensão da área a afetar pela 

construção das condutas. Acresce que esta solução atravessa várias áreas sensíveis do ponto de vista dos 

recursos mineiros e conduz à inviabilização de explorações mineiras e de concessões, o que é considerado 

um impacte muito significativo, minimizável com custos elevados; 

• As soluções I e II implicam a afetação de valores geológicos com interesse conservacionista, 

nomeadamente através da destruição de geoformas existentes na área de implantação. A Solução II, pela 

menor área de albufeira, conduzirá a uma menor afetação. Este impacte, considerado significativo, 

irreversível e não minimizável, poderá ser alvo de compensação. 

Uma vez que os restantes impactes identificados não adquirem um carácter diferenciador para as alternativas 

em estudo, considera-se que as soluções I e II são menos desfavoráveis do que a Solução III, no que respeita à 

geologia, geomorfologia e recursos geológicos e minerais. 
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Face à afetação relevante de património geológico e natural, este impacte deverá ser compensado através da 

elaboração e publicação de um estudo de inventariação e catalogação das geoformas, geosítios, geomonumentos 

e outros locais com interesse científico, educativo, estético e cultural presentes no Parque Natural de Montesinho. 

Este estudo deverá seguir as indicações do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, que estabelece o regime 

jurídico da conservação da natureza e da biodiversidade, e deverá catalogar o conjunto de geossítios com interesse 

geomorfológico, paleontológico, mineralógico, petrológico, estratigráfico, tectónico, hidrogeológico, pedológico e 

geológico em geral. 

Não obstante não serem identificados impactes diretos na hidrogeologia, uma vez que os recursos hídricos 

subterrâneos da região foram estudados como alternativas ao projeto e foram abandonados, salienta-se a 

importância de manter a captação da Cova da Lua, enquanto alternativa complementar usual e de emergência, do 

sistema de abastecimento público de água a Bragança, devendo a manutenção desta captação ser assegurada 

como condicionante à realização do projeto. 

Para tal, deverá efetuar-se uma avaliação do estado atual das captações do Aquífero da Cova da Lua, deverão 

ser construídos novos furos neste aquífero, com base na avaliação efetuada, e deverá ser definido um plano de 

exploração e monitorização destes furos. 

 

6.7. PATRIMÓNIO CULTURAL 

6.7.1. Caracterização da Situação Atual 

Os trabalhos efetuados no âmbito deste fator ambiental iniciaram-se com uma pesquisa documental 

(bibliografia, fontes e bases de dados), completada pela análise toponímica e uma recolha de informação oral. 

Numa segunda fase procedeu-se, também, à execução do trabalho de campo com relocalização das 

ocorrências inventariadas durante a pesquisa documental e uma prospeção seletiva nas três soluções 

apresentadas. Nestes trabalhos não foi incluída uma prospeção sistemática da área de implantação da Barragem 

de Veiguinhas, situação que deveria ter sido devidamente equacionada.  

Como resultado destes trabalhos foi inventariado um conjunto de cerca de 83 ocorrências patrimoniais, 75 

enquadráveis dentro da categoria de património edificado (43 pombais, 10 cemitérios, 6 igrejas, 9 capelas, 2 

pelourinhos, 1 antiga cadeia, 1 fonte e 3 apeadeiros de caminhos de ferro) e 8 referentes a património 

arqueológico (1 povoado fortificado, 3 povoados romanos, 2 conjuntos de estelas romanas, 1 exemplar de arte 

rupestre e 1 achado isolado). Estas ocorrências encontram-se distribuídas da seguinte forma: 

• Solução I – não foram detetadas ocorrências patrimoniais; 

• Solução II – registaram-se 45 ocorrências de interesse patrimonial, destacando-se a igreja de Castro de 

Avelãs (e área envolvente), classificada como Monumento Nacional (Decreto de 16.06.1910) e o 

Pelourinho de Gostei, classificado com Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 23122 de 11 de Outubro 

de 1933).  

Refira-se, contudo, que a ocorrência n.º 17, Capela de Castro de Avelãs, está incorretamente 

caracterizada no EIA, dado que não corresponde à capela, mas sim ao remanescente da torre sineira da 

primitiva igreja paroquial de Castro de Avelãs. 

Dentro deste conjunto incluem-se ainda um grande número de exemplares de arquitetura vernacular, 

relacionados com a atividade agrícola que desde sempre caracterizou esta região, bem como núcleos 

populacionais com interesse cultural, como é o caso da aldeia de Castro de Avelãs, ou ainda de edifícios 

de cariz religioso e vestígios arqueológicos. 
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• Solução III – esta solução abrange a totalidade das ocorrências inventariadas. Para além dos mencionados 

para a Solução II, refiram-se os dois apeadeiros que constam do inventário do património inserido no 

PDM de Bragança e o Pelourinho de Vila Franca de Lampaças, Imóvel de Interesse Público (Decreto n.º 

23122 de 11 de Outubro de 1933), bem como uma série de estruturas de carácter vernacular, edifícios 

religiosos e sítios arqueológicos, para além de núcleos populacionais com interesse cultural como, por 

exemplo, a aldeia de Gostei. 

Dado que durante a elaboração do EIA ainda não se conheciam com rigor os locais de implantação dos 

estaleiros de obra, não se efetuaram os necessários trabalhos de prospeção, obrigando, assim, a que os mesmos se 

realizem previamente à fase de construção. 

Após a análise dos resultados, verifica-se que a área de implantação do projeto corresponde, efetivamente, a 

uma zona especialmente rica em termos patrimoniais.  

6.7.2. Identificação e Avaliação de Impactes 

Em termos da proposta de intervenção no terreno, para além das áreas afetadas pela instalação de estaleiro e 

escombreiras, depósitos e empréstimos, assim como alargamento/retificação/beneficiação e abertura de acessos, 

verificar-se-á a submersão das áreas das albufeiras e a escavação de valas para colocação de condutas. 

O EIA considerou como Área de Afetação Direta a zona correspondente à implantação das condutas de água 

numa faixa de terreno com 20 m de largura centrada no eixo da conduta e ao longo de toda a sua extensão. 

Relativamente à Área de Afetação Indireta esta corresponde a um corredor com 40 m de largura centrado 

igualmente no eixo do corredor. 

As principais ações associadas à implementação do projeto que podem implicar impactes ao nível do 

património são: 

- Abertura de uma pedreira, locais de depósito e empréstimo de materiais; 

- Escavação das áreas destinadas à implantação de barragens, condutas e caminhos; 

- Ações de desmatação; 

- Implantação de estaleiros. 

Relativamente ao tipo de afetação por solução refira-se o seguinte: 

- Solução I - afetação da área destinada à albufeira da Reserva de Água de Montesinho e de um corredor 

para a instalação de condutas numa extensão de cerca de 3 km; 

- Solução II - para além da zona a ocupar com a albufeira da Reserva de Água de Montesinho será ainda 

objeto de afetação a área relativa ao alargamento da albufeira de Gostei bem como o corredor para a 

instalação de condutas numa extensão de cerca de 27,5 km; 

- Solução III - afetação da área necessária à instalação de condutas com uma extensão de cerca de 81,5 km. 

Tendo em conta o descrito anteriormente, o EIA permitiu constatar que a construção do empreendimento 

acarretará um conjunto de impactes negativos dependendo das soluções apresentadas, nomeadamente: 

• Solução I – tendo em conta os trabalhos efetuados até ao momento, não se registam quaisquer 

ocorrências patrimoniais na área de implantação desta solução, não se prevendo que ocorram impactes; 

• Solução II – afetação indireta causada pela proximidade da abertura da vala para instalação da conduta, 

relativamente às ocorrências n.º 1, Pombal de Rabal, n.º 13, Cemitério de Castro de Avelãs, n.º 17, Capela 

de Castro de Avelãs, e n.º 20, Pombal 3 de Castro de Avelãs; 

• Solução III – afetação indireta causada pela proximidade da abertura da vala para instalação da conduta, 

relativamente às ocorrências n.º 1 - Pombal de Rabal; n.º 13 - Cemitério de Castro de Avelãs; n.º 17 - 

Capela de Castro de Avelãs; n.º 20 - Pombal 3 de Castro de Avelãs; n.º 42 - Igreja de S. Pelágio; n.º 44 - 

Capela de S. Sebastião; n.º 60 - Estação de Santa Comba de Rossas; n.º 62 - Santa Comba de Rossas; n.º 68 
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- Cemitério de Vale de Nogueira; n.º 69 - Capela do Divino Senhor dos Chãos, e n.º 71 - Capela de S. 

Bento. 

6.7.3. Comparação de Alternativas 

Através de uma análise comparativa das três soluções propostas, e tendo em conta que, durante a visita de 

campo, foi possível analisar mais em pormenor os locais de implantação do projeto, constata-se que, à partida, 

nenhuma das alternativas apresentadas no EIA venha a assumir um carácter particularmente gravoso 

relativamente ao conjunto patrimonial referenciado. 

Pese embora nenhuma das soluções corresponda a impactes particularmente graves para o conjunto 

patrimonial referenciado, considera-se que a menos desfavorável em termos do fator Património é a Solução I, 

independentemente da variante a adotar, dado que é a única que não apresenta impactes negativos sobre o 

conjunto patrimonial por não ter sido detetado no local qualquer tipo de ocorrência. 

A solução a desenvolver deverá ter em consideração medidas de minimização específicas, nomeadamente a 

prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação do projeto, a inclusão de acertos ao projeto, caso os 

resultados da prospeção realizada apontem para uma possível afetação de vestígios, e o acompanhamento 

arqueológico integral de todas as operações. 
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7. Resumo dos Resultados da Consulta Pública 

A Consulta Pública decorreu durante 42 dias úteis, de 31 de Outubro a 30 de Dezembro de 2011, tendo sido 

recebidas 16 exposições com a seguinte proveniência: 

• Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

• Turismo de Portugal, I.P. 

• Direcção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) 

• Instituto Geográfico Português 

• Câmara Municipal de Bragança 

• Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes 

• Junta de Freguesia de Vale da Porca (Macedo de Cavaleiros) 

• CDU – Coligação Democrática Unitária – Grupo Municipal da CDU de Bragança 

• Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza  

• Conselho Directivo dos Baldios de Montesinho 

• Rede Ferroviária Nacional, E.P.E. (REFER) 

• Estradas de Portugal, S.A. (EP) 

• Auto-estradas XXI – Subconcessionária Transmontana, S.A. 

• Particular - Luís Filipe Pires Fernandes 

• Particular - Jorge Alberto Vaz Pires 

• Particular - Marcelo Henrique Moreno Ferreira 

Apresenta-se a síntese das posições assumidas nas exposições recebidas: 

• Instituto Geográfico Português 

Qualquer das alternativas não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pelo 

IGP. 

• Turismo de Portugal 

A Solução I, na sua variante B, sendo mais favorável do ponto de vista ambiental, e não sendo expectáveis 

impactes negativos nos empreendimentos turísticos, será também a mais favorável para o sector turismo, 

sendo a barragem um novo ponto de atratividade, nomeadamente no sector turismo de natureza. 

• Direcção-Geral de Energia e Geologia 

A área de estudo sobrepõe-se a áreas afetas a recursos geológicos, com direitos concedidos ou 

requeridos. O traçado da projetada conduta de abastecimento de água a Bragança a partir da albufeira de 

Azibo inviabiliza completamente a exploração de talco na concessão de Salselas desde o seu limite 

sudoeste até Valdrez, ou seja mais de metade das reservas. Pelo exposto, a DGEG emite parecer 

desfavorável ao projeto. 

• Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

As soluções I e II não apresentam interferências com áreas da competência direta da DGADR. A Solução 

III, apesar dos traçados das condutas não colidirem com as infraestruturas do Aproveitamento 

Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros (AHMC), poderá ter implicações no abastecimento de água de 

rega para este aproveitamento hidroagrícola. Considera a Solução III inviável, uma vez que poderá por em 

causa o AHMC. 

• CDU – Coligação Democrática Unitária 

Considera que não foram avaliadas devidamente as necessidades para o reforço de abastecimento de 

água a Bragança assim como as soluções possíveis. 

Refere que o EIA não distingue nem preconiza soluções para as carências de água crónicas e localizadas 

que ocorrem anualmente e que afetam gravemente as populações de várias aldeias, nomeadamente a Sul 

do concelho, que configuram a situação mais gravosa. 
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Termina considerando que não podem ser tidas como válidas as conclusões nem a solução preconizada 

para o reforço do abastecimento de água a Bragança constantes no EIA. 

• Câmara Municipal de Bragança e Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes 

Favorável à conclusão do Aproveitamento Hidráulico do Alto sabor, com a construção da Reserva de Água 

de Montesinho. 

• Junta de Freguesia de Vale da Porca 

Defende a Solução I. Opõe-se à hipótese de abastecimento através da barragem do Azibo. 

• Quercus  

Manifesta-se contra as Soluções I e II, salientando que a solução III é a única que cumpre o estipulado na 

legislação portuguesa e a única que respeita as Diretivas Comunitárias. 

Conclui que contrariamente ao referido no estudo, não se encontram reunidas as condições estipuladas 

na alínea b) do nº3 do Artigo 13º do Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural de 

Montesinho, pelo que as soluções I e II não poderão ser implementadas. Considera que existem várias 

alternativas, tais como a solução III e ainda, pelo menos, outras quatro soluções – as Barragens de Parada 

e de Rebordãos, o alteamento da Barragem de Gostei sem a construção de Veiguinhas e o alteamento da 

barragem de Serra Serrada – acresce ainda que existe a opção zero que não foi analisada mas pode ser 

viável. 

Considera que o EIA apresenta um conjunto de omissões e de pressupostos errados e falta de qualidade 

da análise feita acerca dos impactes ambientais. 

• Conselho Directivo dos Baldios de Montesinho 

Deverão ser acautelados os interesses da aldeia de Montesinho, devendo a mesma ser ressarcida dos 

danos causados pela barragem. A construção da barragem poderá colidir com compromissos já assumidos 

pelos Baldios de Montesinho, nomeadamente quanto à instalação de energias renováveis e outros 

projetos. 

• Estradas de Portugal, S.A. 

O projeto interfere com várias estradas sob jurisdição da Estradas de Portugal, apesar de genericamente 

nestas situações não haver nada a obstar ao projeto em avaliação. Deverá no entanto, em fase de projeto 

de execução apresentar os elementos correspondentes às intervenções para aprovação prévia desta 

empresa. 

• Auto-estradas XXI – Subconcessionária Transmontana, S.A. 

Refere que a Solução I não interfere com os troços inseridos na subconcessão Autoestrada transmontana. 

O traçado base da Solução II intercepta a variante norte de Bragança do IP4 atual entre o PK207 e PK221 e 

a variante da solução II não interfere com troços inseridos na subconcessão. 

• REFER – Rede Ferroviária Nacional E.P.E. 

As três soluções interferem com a rede ferroviária nacional, designadamente com a linha do Tua, 

presentemente sem exploração, com a qual este projeto tem que ser compatibilizado. A Solução III é a 

que mais colide com o Domínio Público Ferroviário, por via das variantes preconizadas. A implantação das 

condutas no canal ferroviário bem como os atravessamentos das vias férreas deverão respeitas os 

condicionalismos legais. 

• Luís Filipe Pires Fernandes 

Considera que não deve ser construída a Barragem de Veiguinhas e que o aquífero de Cova de Lua deveria 

ser integrado no sistema como alternativa complementar. 

• Jorge Alberto Vaz Pires 

Considera que não deve ser construída a Barragem de Veiguinhas. 

• Marcelo Henrique Moreno Ferreira 
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Considera que não foram avaliadas todas as soluções possíveis para o reforço de abastecimento de água a 

Bragança. Mostra-se contra a construção de mais uma barragem no interior do Parque Natural de 

Montesinho. Apresenta uma alternativa nova (alteamento da Barragem de Serra Serrada). 

Quadro 6 – Resumo das posições manifestadas na fase de Consulta Pública 

Entidade Favorável Desfavorável 

Instituto Geográfico Português - - 

Turismo de Portugal, I.P. Solução I, B - 

DGADR Soluções I e II Solução III 

DGEG - Solução III 

Câmara Municipal de Bragança Soluções I e II Solução III 

Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes Soluções I e II Solução III 

Junta de Freguesia de Vale da Porca Solução I Solução III 

CDU - Todas 

Conselho Directivo dos Baldios de Montesinho - Solução I e II 

Quercus Solução III Solução I e II 

REFER - - 

Estradas de Portugal, S.A. - - 

Auto-estradas XXI – Subconcessionária Transmontana, S.A. - - 

Luís Filipe Pires Fernandes Outra Solução Alternativa Solução I e II 

Jorge Alberto Vaz Pires Outra Solução Alternativa Solução I e II 

Marcelo Henrique Moreno Ferreira Outra Solução Alternativa Solução I e II 

 

Salienta-se que: 

- As questões relativas a outras alternativas que não constam do EIA, e que foram alvo de ponderação pelo 

proponente, encontram-se descritas no ponto 4.2 do presente parecer; 

- Relativamente à afetação de recursos geológicos, os impactes do projeto foram devidamente 

considerados na presente avaliação; 

- No que respeita às implicações no abastecimento de água de rega associado ao aproveitamento 

hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros, os impactes do projeto foram devidamente considerados na 

presente avaliação; 

- Quanto à interferência do projeto com infraestruturas lineares, o desenvolvimento dos projetos de 

execução terá que ter em conta os regimes específicos. 

 

Foi ainda recebido um parecer da ANPC – Autoridade Nacional da Protecção Civil, fora do prazo de Consulta 

Pública, no qual é recomendado o seguinte:  

- A localização das principais ações de construção, como estaleiros, manchas de empréstimo, vazadouros 

etc., deverá ser em locais que não interfiram com a mobilidade dos agentes de socorro e não 

condicionem a operacionalidade dos meios aéreos de combate a incêndio florestais. 

- Deverão ser adotadas medidas minimizadoras do risco de ignição. Todos os acessos à circulação de 

veículos de combate aos incêndios florestais deverão permanecer limpos de entulhos e detritos. Esta 

informação deverá constar do plano de desmatação e desarborização. 

- Deverá ser elaborado um plano de segurança para a ocorrência de acidentes ou outras situações de 

emergência. 

- Se se verificar que a barragem se encontra abrangida pelo regulamento de segurança de barragens, 

deverão ser adotadas as medidas de acordo com a regulamentação em vigor. 
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8. Conclusões 

 

O projeto sujeito a avaliação – Reforço de Abastecimento de Água a Bragança – visa reforçar o abastecimento 

de água no concelho de Bragança através da identificação de uma origem de água que garanta as disponibilidades 

de abastecimento ao sistema de distribuição já existente, de forma a suprir as necessidades de água identificadas 

no concelho. 

Dos antecedentes do projeto, destaca-se um anterior procedimento de AIA, que resultou, em 2005, numa DIA 

desfavorável à implementação das barragens de Veiguinhas (correspondente à atual Solução I), Parâmio e 

Castrelos, localizadas no interior do Parque Natural de Montesinho, e favorável condicionada ao abastecimento a 

partir da Barragem do Azibo (atual Solução III). 

Decorrente das restrições à construção de uma barragem no interior do Parque Natural de Montesinho, 

nomeadamente da área onde se pretende implantar a barragem de Veiguinhas, classificada como área non 

aedificandi (através do Regulamento do Plano de Ordenamento do PNM – Resolução do Conselho de Ministros n.º 

179/2008, de 24 de Novembro), afigurou-se imprescindível demonstrar a inexistência de alternativas de 

localização fora do PNM. 

Neste sentido, o proponente estudou a viabilidade de outras origens para o abastecimento de água a 

Bragança, tendo decidido desenvolver as seguintes soluções com semelhante grau de detalhe e sujeitá-las a 

procedimento de AIA, como alternativas comparáveis: 

• Solução I – Reserva de Água de Montesinho (em Veiguinhas); 

• Solução II – Açude em Veiguinhas em conjunto com o alteamento da barragem de Gostei; 

• Solução III – Captação de água na albufeira do Azibo, já existente em Macedo de Cavaleiros; 

 

No que respeita à Solução I e Solução II, que incidem sobre o território da Área Classificada de Montesinho, de 

acordo com a análise efetuada à conformidade com o Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho 

(PO PNM) e com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, verifica-se que o projeto contraria o PO PNM e que os 

seus impactes contrariam as orientações de gestão do Sítio e para as espécies e habitats existentes. 

Da apreciação efetuada pela CA, conclui-se que a implementação destas soluções afetará muito 

significativamente diversos valores naturais protegidos pelas Diretivas Habitats e Aves, além de repercussões 

diretas e cumulativas de caracter irreversível na dinâmica de diversas espécies, com consequências não totalmente 

previsíveis. Salientam-se os impactes negativos, significativos e irreversíveis nos sistemas ecológicos do território 

afetado nas áreas de maior proteção do Parque Natural de Montesinho coincidentes com as Soluções I e II: 

• Quebra da conectividade fluvial e artificialização do troço de cabeceira do rio Sabor, em Área de Proteção 

Parcial tipo I, com a redução da qualidade dos habitats e alteração do regime natural de caudais em todo 

o troço a jusante; 

• Afetação da população de Lobo, através do aumento da perturbação e redução das áreas vitais, 

indispensáveis à manutenção das alcateias de lobo na Serra de Montesinho; 

• Destruição de habitats naturais e semi-naturais, alguns prioritários, protegidos pela Diretiva, a que se 

associam espécies protegidas RELAPE da flora e da fauna, algumas com estatuto de vulnerável e em 

extinção, com interesse nacional e europeu. 

Salienta-se que a construção de barragens e açudes num rio corresponde à criação de um obstáculo e, 

consequentemente, à quebra da conectividade fluvial, o que ocorre em ambas as soluções e em qualquer uma das 

variantes. Assim, conclui-se que as soluções I e II são as mais desfavoráveis quanto ao descritor património 

natural/sistemas ecológicos. 
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No que respeita aos impactes do projeto nos restantes fatores analisados, concluiu-se que a solução menos 

desfavorável, quando comparada com as restantes, é a Solução I – Variante B2, uma vez que implica a construção 

de um menor número de infraestruturas, numa zona onde não se registou a ocorrência ou proximidade de 

elementos do património cultural e por apresentar um maior afastamento a aglomerados populacionais, além de 

um maior afastamento a espaços de uso agrícola e de concessão e exploração mineira. 

Salienta-se que a Solução II, além de implicar a construção de um açude, implica ainda o alteamento de uma 

barragem existente e a construção de cerca de 30 km condutas, com impactes negativos decorrentes da 

construção de um maior número de infraestruturas. 

Em relação à Solução III, refere-se que esta garante, no horizonte de projeto (2040), o abastecimento de 94% 

da população, conflituando com as finalidades da albufeira do Azibo, e apresenta custos de investimento 

superiores às duas restantes soluções. Além disto, atravessa várias áreas sensíveis do ponto de vista dos recursos 

mineiros, sendo que a inviabilização de explorações mineiras e de concessões é considerado um impacte muito 

significativo, embora minimizável, mas com custos muito elevados. 

Assim, uma vez que a Solução III se apresenta, no conjunto dos fatores em análise, uma alternativa com 

impactes muito significativos, com particular relevância para os impactes socioeconómicos, considera-se que esta 

alternativa apresenta fortes constrangimentos de implementação. 

Importa destacar que várias alternativas estudadas pelo proponente foram consideradas inviáveis por critérios 

de natureza não estritamente técnica, designadamente a afetação de expectativas e direitos de rega (como é o 

caso da barragem de Parada, Rebordãos e Gostei), direitos de produção de energia hidroelétrica (no caso da 

utilização das afluências de Serra Serrada) ou custos económicos. 

No que respeita aos custos económicos das soluções apresentadas e preliminarmente excluídas, esclarece-se 

que este é um dos elementos a considerar na apreciação dos impactes socioeconómicos do projeto que, por sua 

vez, são alvo de ponderação com os restantes fatores ambientais. 

Assim, a CA considera que poderão existir outras alternativas viáveis para o reforço do abastecimento de água 

a Bragança e que carecem de uma análise estratégica e integrada dos recursos hídricos disponíveis na região, 

tendo em conta os seus objetivos múltiplos. Uma vez que esta análise se encontra dependente de uma 

hierarquização e decisão acerca das prioridades de usos e direitos existentes/previstos, de carácter 

necessariamente estratégico, verifica-se que a mesma não se coaduna com as competências da CA. 

 Cabe ainda salientar que, no caso de implementação de projetos em Áreas Classificadas, a verificar-se a 

afetação de valores protegidos pelas Diretivas Habitats e Aves, por inexistência de alternativas, e após declarado o 

interesse público pelo competente Membro do Governo e pela Comissão Europeia, teria que haver lugar à 

implementação de medidas compensatórias, com a respetiva contabilização, bem como o custo associado à perda 

de serviços de ecossistema (biodiversidade, suporte e regulação).  

 

Assim, tendo em conta que: 

• Foram sujeitas a apreciação três soluções (com variantes), das quais uma se situa, na sua totalidade, fora 

do PNM;  

• Fica demonstrado, face às três soluções avaliadas, que existe uma alternativa fora do PNM – Solução III; 

• As Soluções I e II apresentam impactes muito significativos sobre os valores naturais e protegidos, 

conflituando com os objetivos definidos nos IGT em vigor, de conservação do património natural 

protegido ao abrigo de legislação nacional e comunitária; 

• A Solução III apresenta fortes constrangimentos, por conflituar com os usos principais e secundários da 

albufeira do Azibo, havendo a possibilidade de não garantir a satisfação total das necessidades de 

abastecimento definidas nos objetivos do projeto e por implicar custos de investimento e de exploração 
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mais elevados do que os das outras soluções avaliadas, além de implicar maiores impactes associados à 

fase de construção; 

Verifica-se que existem impactes negativos significativos associados às três soluções em análise, sendo que a 

decisão acerca da opção ambientalmente menos desfavorável se encontra fortemente dependente da valoração 

atribuída aos aspetos avaliados, a um nível que supera as competências da CA. Desta forma, não é possível à CA 

concluir sobre a alternativa globalmente menos desfavorável. 
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Anexo I 

Localização e Enquadramento do Projeto 
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Anexo II 

Representação das Soluções em Estudo 



Solução III

Características
Principais

Custos (Euros) Traçado Base Traçado Base +
Variante 1

Investimento inicial

Consumo de energia

25 991 790 26 436 400

4 075 070

Manutenção

TOTAL
795 120 807 350

30 861 980 31 318 820

Construção de captação na albufeira do Azibo (jangada)

Construção da Estação Elevatória Principal

Construção do Reservatório de Rebordainhos

Conduta hidráulica do Azibo à ETA de França (Traçado Base - sobre caminhos e estradas)
- 52 980 m
Conduta hidráulica do Azibo a Nogueira (Variante 2 - sobre caminho-de-ferro e estradas)
- 26 519 m
Conduta hidráulica do Azibo a Nogueira (Variante 1 - sobre estradas e caminhos municipais,
comum à Variante 1 da Solução II) - 5 296 m

Traçado Base +
Variante 1 +
Variante 2

Traçado Base +
Variante 2

29 665 59029 208 740

763 080750 840

24 827 44024 382 830

Solução II
Açude de Veiguinhas, NPA 1195,80, área
inundada 30 100 m2
Conduta hidráulica de ligação ao AHAS
(Central de Montesinho) - 2 885 m

Ampliação da Central de MontesinhoCaracterísticas
Principais

Custos (Euros)
Açude Veiguinhas +

Traçado Base +
Albufeira de Gostei

Açude Veiguinhas +
Traçado Base +

Variante 1 +
Albufeira de Gostei

Investimento inicial

Consumo de energia

22 315 700 23 007 500

-1 567 950

Manutenção

TOTAL
1 230 590 1 249 630

21 978 340 22 689 180

Duplicação da conduta hidráulica da Central de
Prado Novo à ETA de França - 2 315 m
Construção de nova Central hidroeléctrica a
montante da ETA de França
(Central de Bragança)
Construção de conduta da ETA de França à
albufeira de Gostei (Traçado base - sobre
caminhos e estradas) -17 200 m
Construção de conduta da ETA de França à
albufeira de Gostei (Variante 1 - sobre
estradas e caminhos municipais) - 5 296 m
Construção de nova Central Hidroeléctrica
(Central de Gostei) e Estação de Bombagem
(Estação de Gostei), junto à albufeira de Gostei
Alteamento da barragem de Gostei; NPA 764,
área inundada 210 000 m2

Solução I
Variante A - Barragem de betão gravidade,
NPA 1213,1, área inundada 263 000m2

Variante B - Barragem de enrocamento,
NPA 1217,50, área inundada 356 000 m2,
com um circuito de "by-pass" associado
que permite a eliminação do efeito de barreira
Construção de Conduta hidráulica de ligação
ao AHAS (Central de Montesinho) - 2 826 m

Características
Principais

Custos (Euros) Variante A Variante B

Investimento inicial

Consumo de energia

8 099 099 9 093 040

-1 741 470

Manutenção

TOTAL
277 927 305 280

6 635 547 7 656 850
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