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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento corresponde ao Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) do projecto de Reforço de Abastecimento de Água a 
Bragança , em fase de Estudo Prévio. 
 
O projecto corresponde à identificação da origem da água que garanta as 
disponibilidades de abastecimento ao sistema de distribuição já existente no concelho de 
Bragança, concretizando, da forma mais adequada, a última fase do sistema que vem 
sendo implementado desde a década de 90. 
 
De acordo com o DL nº 69/2000, de 3 de Maio alterado e republicado pelo DL nº 
197/2005, de 8 de Novembro, a construção de barragens e outras instalações para 
retenção e armazenamento permanente de água em volume superior a 10 milhões de m3, 
fica sujeita à realização de um Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e consequente 
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 
Estudaram-se para o efeito três alternativas de projecto, tendo-se revisto as soluções já 
consideradas em estudos anteriores, assim como feita uma pesquisa de outras origens 
da água com potencial para corresponder às necessidades actuais e futuras de 
abastecimento. 
 
As alternativas foram desenvolvidas com a preocupação de identificar soluções fora do 
Parque Natural de Montesinho (onde se insere a concretização da última fase do projecto 
desenvolvido na década de 90 pela Câmara Municipal de Bragança para o sistema de 
abastecimento do concelho), de modo a verificar da existência e viabilidade de soluções 
que não afectassem esta área protegida. 
 
O proponente do projecto é a empresa Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro. S.A. 
(ATMAD), a quem foi concessionado pelo Ministério do Ambiente e Ordenamento do 
Território a gestão do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água a Bragança. 
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A entidade licenciadora deste projecto é a Administração da Região Hidrográfica do 
Norte, IP (ARH do Norte). 
 
Para a elaboração do projecto a ATMD recorreu à empresa CENOR, Projectos de 
Engenharia, Lda., tendo a elaboração do EIA ficado a cargo da AGRI-PRO AMBIENTE 
Consultores S.A.. A realização dos estudos técnicos e ambientais decorreu entre Abril de 
2008 e Maio de 2011. 
 
Com o presente Resumo Não Técnico pretende-se apresentar, de uma forma sintética e 
em linguagem clara, as informações, conclusões e recomendações de maior relevo do 
relatório base do Estudo de Impacte Ambiental. 
 
O projecto de Reforço de Abastecimento de Água a Bragança, nas suas diferentes 
soluções alternativas, incluindo os orgãos hidráulicos para a exploração das albufeiras e 
condução das águas para o actual sistema abrange território dos concelhos de Bragança 
e Macedo de Cavaleiros (FIG. 1), conforme se apresenta de seguida: 
 

Quadro 1 – Inserção Territorial dos Projectos de Re forço de Abastecimento de Água a 
Bragança 

Soluções Concelho Freguesia 

Solução I  
(Reserva de Água de 

Montesinho) 
Bragança 

Carragosa 

França 

Solução II  
(Açude de Veiguinhas + 

Alteamento da Barragem de 
Gostei) 

Bragança 

Carragosa 

França 

Rabal 

Meixedo 

Donai 

Castro de Avelãs 

Gostei 

Nogueira 

Solução III  
(Conduta adutora a partir da 

Albufeira do Azibo) 
Bragança 

França 

Rabal 

Meixedo 

Donai 

Solução III  
(Conduta adutora a partir da 

Albufeira do Azibo) 

Bragança 

Castro de Avelãs 

Gostei 

Nogueira 

Rebordãos 

Sortes 

Mós 

Rebordaínhos 

Sta. Comba das Rossas 

Salsas 

Sendas 

Macedo de Cavaleiros 

Salselas 

Vale da Porca 

Sta. Combinha 
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2. OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJECTO 

O projecto em análise corresponde à concretização da última fase do sistema de 
abastecimento existente para colmatação das insuficientes reservas de água que 
assegurem as necessidades de abastecimento da população do concelho de Bragança. 
 
Com efeito, a região de Bragança apresenta historicamente carências no abastecimento 
de água tendo ciclicamente situações críticas nos períodos secos. A Câmara Municipal 
de Bragança desenvolveu, assim, em meados da década de 1980, um estudo para 
reforço do sistema produtor, recorrendo às águas superficiais da Serra de Montesinho 
(Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor – AHAS). Este sistema foi sendo construído ao 
longo do tempo, estando 5 das 6 fases construídas e em operação, desde 1997, 
baseando-se o sistema de abastecimento na barragem de Serra Serrada e faltando 
construir apenas a segunda origem de água prevista no local de Veiguinhas, no interior 
do Parque Natural de Montesinho (FIG. 2). 
 
Actualmente estima-se que as necessidades totais do concelho de Bragança sejam da 
ordem dos 4,24 hm3/ano, dos quais a albufeira da barragem de Serra Serrada apenas 
consegue garantir um máximo de 2,10 hm3/ano, tendo que recorrer-se, de forma 
complementar, ao abastecimento subterrâneo, que se apresenta também insuficiente em 
termos de abastecimento e de qualidade da água, sobretudo porque é também afectado 
pela redução do abastecimento superficial no período seco. 
 
Este abastecimento subterrâneo é constituído na sua maioria por captações com 
dimensão e capacidade muito reduzidas e que carecem de fiabilidade e tornam 
praticamente impossível garantir a qualidade do abastecimento. Destas outras origens de 
água, as com maior expressão são: 
 

• Captação superficial no rio Baceiro, que é utilizada sobretudo no Verão, mas cuja 
produtividade é muito variável, não ultrapassando cerca de 0,25 hm3/ano. 

 
• Captações subterrâneas de Cova da Lua e de Sabariz, que também são utilizadas 

sobretudo no Verão e que, de acordo com a experiência adquirida, não 
conseguem garantir mais que 0,13 hm3/ano (0,12 hm3/ano para Cova da Lua e e 
0,01 hm3/ano para Sabariz). 

 
Pretende-se desactivar a captação do Rio Baceiro, porque a mesma só permite captar 
caudais significativos no Inverno, enquanto que, no Verão, os volumes que se tem 
conseguido captar são reduzidos e, mesmo assim, têm como preço a quase total 
eliminação do caudal natural de estiagem do rio Baceiro. As captações de Cova da Lua e 
de Sabariz, com a sua capacidade conjunta de apenas 0,13 hm3/ano, são praticamente 
irrelevantes face ao volume total necessário no horizonte de projecto. Além disso, as 
águas extraídas destas duas captações têm uma elevada concentração de nitratos, o que 
dificulta muito o seu tratamento. Assim, estas captações devem, também, ser 
desactivadas. 
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Tendo, pois, em conta que a barragem de Serra Serrada apenas consegue garantir o 
fornecimento de 1,82 hm3 de água por ano para abastecimento urbano, e que o consumo 
total previsto para o Sistema de Bragança no ano horizonte de projecto é de cerca de 
4,24 hm3, concluiu-se que serão necessárias origens complementares capazes de 
fornecer um volume adicional de 4,24  –  1,82  = 2,42 hm3. 
 
No presente projecto foram assim estudadas três alternativas de projecto para a 
resolução do problema do abastecimento e que tiveram em conta os condicionamentos 
existentes, nomeadamente o facto do local previsto, no projecto inicial, para a barragem 
de Veiguinhas, se situar dentro dos limites do Parque Natural de Montesinho o que levou 
assim à procura de possíveis alternativas fora da área do Parque. 
 
Na FIG. 3 apresentam-se essas alternativas face às áreas de conservação da natureza 
existentes na região: 
 
 

• Solução I , correspondente à Reserva de água de Montesinho, localizada no 
Parque Natural de Montesinho, com a construção de 2,8 km de condutas; 
 

• Solução II , correspondente a uma solução composta pela construção de um 
açude no mesmo local da Solução I e o alteamento da Barragem de Gostei 
existente, com a construção de 22 km de condutas; 

 
• Solução III , correspondente à utilização da albufeira do Azibo existente, 

localizada Sítio de Importância Comunitária de Morais, com a construção 
associada de 54,5 km de condutas. 

 
 
A existência de uma segunda reserva de água, há muitos anos prevista e que constituirá 
o reforço de abastecimento de água a Bragança, tem assim um carácter crítico, de 
elevado interesse público e social, sendo necessária para assegurar as condições 
essenciais de vida das populações e tem também uma elevada importância no 
desenvolvimento e sustentabilidade da economia local. 
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3. ANTECEDENTES DO PROJECTO 

O actual projecto do reforço de abastecimento de água a Bragança tem a sua origem no 
estudo do Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor, datado de 1987, que na sua última 
fase previa a construção de uma segunda reserva de água, correspondente à barragem 
de Veiguinhas.  
 
Este projecto da barragem de Veiguinhas teve a sua primeira avaliação de impacte 
ambiental em 1997 e em 2001, uma reformulação do estudo inicial, que não teve contudo 
conformidade ambiental por parte do Ministério do Ambiente. Desde então, seguiu-se a 
realização de estudos e projectos com a preocupação de identificar soluções fora do 
Parque Natural de Montesinho, de modo a verificar da existência e viabilidade de 
soluções que não afectassem esta área de conservação. 
 
Em 2004 foi assim apresentado um novo Estudo de Impacte Ambiental onde foram 
consideradas três hipóteses para o reforço de abastecimento: a barragem de Parâmio, 
igualmente localizado no Parque Natural de Montesinho, a barragem de Castrelos e a 
barragem do Azibo (existente), que veio a ter uma declaração de impacte ambiental 
favorável condicionada à alternativa do Azibo. 
 
Contudo, a constatação pelo proponente do projecto que a Solução Azibo não satisfazia 
efectivamente os objectivos previstos, não garantindo o abastecimento de água a 
Bragança em equilíbrio com outros utentes e actividades, para além de previsivelmente 
ser economicamente insustentável, associado à progressiva gravidade da situação de 
abastecimento de água a Bragança, levou-a que em 2009/2010 se tenham realizado 
novos estudos com a introdução e avaliação de outras alternativas. 
 
As alternativas seleccionadas corresponderam para além da solução inicial de 
Veiguinhas, à apresentação de outras alternativas fora do Parque Natural de Montesinho: 
solução de construção de um açude no local da Reserva de Água de Montesinho 
conjugada com o alteamento da Barragem de Gostei e solução de aproveitamento da 
albufeira do Azibo, nos termos do que se apresentou já na FIG. 3. 
 
Estas alternativas foram sujeitas a novo procedimento de avaliação de impacte 
ambiental, em 2010, cuja apreciação pela Comissão de Avaliação, nomeadamente pelo 
Ministério do Ambiente, concluiu pela sua desconformidade. 
 
O presente projecto e respectivo Estudo de Impacte Ambiental, pretendem assim 
actualizar e reformular a informação do EIA anterior de forma a ir de encontro ao 
solicitado pela Comissão de Avaliação, colmatando lacunas, dando esclarecimentos e 
aprofundando as análises nos termos do acima exposto. 
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4. DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

4.1 Alternativas Estudadas e Abandonadas 

No presente estudo foram identificadas todas as alternativas tecnicamente possíveis 
numa vasta envolvente da cidade de Bragança, retomando soluções identificadas durante 
todo este longo processo que decorre desde 1987. Foram assim avaliadas um total de 
sete soluções alternativas: 
 

• A solução do projecto inicial correspondente à construção de uma barragem no 
local de Veiguinhas no limite Norte do Parque Natural de Montesinho, 
completando o Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor de que faz parte 
integrante, como a sua última fase; 

• A solução de captação na Albufeira do Azibo existente, localizada a cerca de  
37 km a Sul de Bragança que constituiu uma solução já estudada anteriormente 
mas em fase de concepção geral e que, no caso de ser viável, cumpre o objectivo 
de ser uma origem fora da área do Parque Natural, embora também se inclua num 
sítio de interesse conservacionista (Sítio Morais); 

• Soluções dentro de áreas de interesse conservacionista que foram consideradas 
nos primeiros estudos ambientais (Parâmio e Castrelos); 

• Soluções integrando barragens para rega a Sudoeste (Gostei), a Sul (Parada e 
Rebordãos) já construídas ou projectadas. 

 
Como se verifica da análise da FIG. 3, a procura de soluções alternativas foi um processo 
difícil, pois a maioria do território potencialmente utilizável está sujeito a múltiplos 
condicionamentos que colocam Bragança numa situação muito singular no conjunto do 
território nacional, com grande parte do seu território incluído em áreas de 
condicionamento ambiental. Se se adicionar a estes condicionamentos, os decorrentes 
de outros instrumentos de ordenamento e em particular, as zonas urbanas e agrícolas 
que constituem uma importante base de economia regional e local, as alternativas de uso 
são limitadas. 
 
Foram assim identificados sete alternativas fundamentais possíveis, das quais foram 
retidas três soluções fundamentais a estudar designadas por: 
 

• Solução I  – Reserva de Água de Montesinho com duas variantes A e B; 

• Solução II  – Açude de Veiguinhas + Alteamento da Barragem de Gostei, com um 
traçado base de condutas e uma variante; 

• Solução III  – Captação de água na albufeira do Azibo com um traçado base de 
condutas e duas variantes de condutas (1 e 2). 

 
Verificou-se que as restantes quatro alternativas identificadas não são viáveis (barragens 
da Parada e de Rebordãos) ou não acrescentam qualquer mais-valia às soluções 
escolhidas para avaliação (Barragens de Parâmio e de Castrelos), pois não são soluções 
fora de áreas de interesse conservacionista. 
 
No Quadro seguinte, apresenta-se uma síntese desta avaliação, identificando-se as 
soluções consideradas viáveis tecnicamente e a justificação para as que estão em 
análise no presente estudo. 
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Quadro 2 – Alternativas Avaliadas 

Solução Descrição Conclusão Denominação 

Barragem de Veiguinhas 

O projecto da Barragem de Veiguinhas faz parte integrante do sistema do Aproveitamento Hidráulico do Alto 
Sabor projectado e executado exigindo obras muito localizadas e aproveitando todas as infraestruturas (condutas, 
estações de tratamento e depósitos) já construídas e em fase de exploração que foram dimensionadas e 
construídas tendo em consideração a existência desta origem de água  

Passará agora a designar-se por Reserva de Água de Montesinho devido à introdução de novas soluções que 
mudam de forma muito substancial a sua concepção no sentido de reduzir os impactes negativos que a anterior 
solução comportava. 

Solução viável 
SOLUÇÃO I – 

RESERVA DE ÁGUA 
DE MONTESINHO 

Barragens de Parâmio e 
Castrelos 

Estas duas barragens foram estudadas nos estudos de 2004. 

Ambas estão situadas em áreas que apresentam as mesmas condicionantes gerais em relação a áreas de 
interesse conservacionista. Para além disso, em todos os factores ambientais confirmou-se serem os impactes 
directos muito superiores aos de Veiguinhas (área de albufeira, valores e habitats de maior interesse e 
diversidade, maiores impactes na fase de construção). Para além disso nenhuma destas soluções beneficia do 
sistema já construído do Alto Sabor, sendo necessário a construção de extensas condutas, novos tratamentos de 
água ou bombagem para as existentes e custos muito mais significativos. 

Não são assim alternativas à solução Veiguinhas, agora Reserva de Água de Montesinho, nem apresentam 
qualquer mais-valia relacionada com a não afectação da área natural não correspondendo aos objectivos de 
encontrar soluções fora desta área. 

Soluções inviáveis  

Barragem da Parada 

O local previsto para a Barragem da Parada situa-se a 15 km a Sudeste de Bragança e a cotas inferiores às 
necessárias para um abastecimento por gravidade, sendo assim necessário recorrer a bombagem e à construção 
de extensas condutas para a respectiva ligação à rede. Teria ainda de ser ligada à estação de tratamento antes 
da distribuição, pelo que teria que ser estabelecida a ligação à ETA de França, a Norte de Bragança, ou construir-
se uma ETA própria. 

A sua utilização para o abastecimento público só seria possível no caso de ser totalmente dedicada ao 
abastecimento urbano, abdicando-se por completo de qualquer outro uso. A possibilidade de se alterar o projecto 
de barragem, aumentando a altura para ter maior capacidade de armazenamento, de forma a acomodar 
simultaneamente os consumos de rega e o abastecimento urbano (dado que o consumo total daí resultante (1,79 
+ 2,14 = 3,93 hm3/ano), seria superior ao escoamento médio anual de 3,0 hm3/ano, determinado no estudo 
hidrológico da barragem) não é viável. 

Para além disso, na consulta realizada à Direcção Regional de Agricultura, ela reafirmou o interesse do projecto 
agrícola e os compromissos assumidos no desenvolvimento da agricultura da região e do perímetro agrícola 
previsto e assim não poder prescindir dos direitos adquiridos, em detrimento do abastecimento de água urbano. 

Solução inviável  

 (cont.) 
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(cont.) 

Solução Descrição Conclusão Denominação 

Barragem de Rebordãos 

Esta barragem não tem projecto ainda desenvolvido e localizar-se-ia na Ribeira de Rebordãos (afluente da 
margem esquerda do rio Fervença e subafluente de margem direita do rio Sabor), numa secção em que a bacia 
hidrográfica dominante é de 10,1 km2. 

Os estudos desenvolvidos no âmbito deste projecto, na análise da sua viabilidade e apesar de ser uma das 
poucas possibilidades dentro da área de estudo, a afluência média anual que recebe, de apenas 2,79 hm3/ano, é 
insuficiente para um consumo total previsto de 2,14 hm3/ano se a este se acrescentar o caudal ecológico e as 
perdas por evaporação.  

A possibilidade de articular com outros projectos onde se pudessem obter os restantes 1/3 necessários não se 
apresenta viável pois todas as outras origens não dispõem desta capacidade. A eventual articulação com a actual 
albufeira de Gostei revelou-se também inviável pois também neste caso a água desta albufeira está apenas 
disponível para o uso no perímetro agrícola já existente, não dispondo de afluências suplementares disponíveis. 

Solução inviável  

Barragem de Gostei 

A barragem de Gostei já existe, sendo uma estrutura integrada no perímetro hidroagrícola de Gostei, próximo da 
barragem e está em operação. Foi construída em 1993 pela Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes 
e a sua capacidade e afluências são reduzidas, só assegurando o volume anual de 0,77 hm3/ano, no caso de ser 
abandonado o uso agrícola e só ficar dedicado ao abastecimento urbano. 

A expectativa de a barragem poder ser desafectada dos fins agrícolas para que foi construída e está actualmente 
em uso para o perímetro agrícola associada onde foram feitos avultados investimentos e corresponde à actividade 
económica local mais impactante não são concretizáveis, pois a Direcção Regional de Agricultura e a Associação 
de Regantes não abdicam destes direitos 

Deste modo, a única solução corresponde à profunda alteração e alteamento da barragem, de modo a acomodar 
uma maior reserva de água e, simultaneamente de usos de abastecimento e agrícolas, sendo necessário conduzir 
afluências de outra bacia hidrográfica, de modo a constituir a reserva de água necessária, nomeadamente através 
de uma captação (açude) no Alto Sabor, no local de Veiguinhas. 

A barragem será alteada e serão construídos circuitos hidráulicos entre Veiguinhas e Gostei e com a ETA de 
França 

Solução viável 

SOLUÇÃO II –  
AÇUDE DE 

VEIGUINHAS + 
ALTEAMENTO DE 

GOSTEI 

Captação de Água na 
Albufeira do Azibo 

A solução de captação na albufeira da barragem do Azibo, já existente em Macedo de Cavaleiros, e de transportá-
la por conduta até Bragança foi já estudada. Trata-se de uma solução cuja viabilidade foi considerada em todos os 
estudos. Tem como factores condicionantes: 

• A distância e o desnível entre Macedo de Cavaleiros e Bragança que são muito grandes, com elevado 
investimento e consumos de energia em bombeamento; 

• Ao facto da albufeira do Azibo ser já actualmente utilizada para fins múltiplos desde o abastecimento 
urbano à rega e às actividades económicas de turismo e lazer, com enorme importância para os 
concelhos mais próximos, que dificilmente comporta novos consumo sem pôr em causa a sua 
sustentabilidade. 

Apesar destas constatações e das conclusões sustentadas nos estudos anteriores, a solução é de novo 
considerada, devido aos antecedentes, decisões anteriores e em particular ao facto de os estudos desta solução 
terem sido feitos anteriormente de forma preliminar. 

Solução viável SOLUÇÃO III –  
AZIBO 

 



 

EIA do Reforço de Abastecimento de Água a Bragança 
Volume 1 – Resumo Não Técnico 
Julho 2010 

15

 
 
4.2 Descrição das Alternativas em Estudo 

No Quadro 3 sintetizam-se as principais características três soluções alternativas em 
estudo e na FIG. 4 apresenta-se o respectivo Esboço Corográfico à escala 1/50 000. 
 
 

Quadro 3 – Características de Projecto das Soluções  Alternativas em Estudo 

Solução I Solução II Solução III 

Variante A  – Barragem de betão 
gravidade, NPA 1213,1, área 
inundada 263 000m2 

Açude de Veiguinhas , NPA 1195,80, 
área inundada 30 100 m2 

Construção de captação na 
albufeira do Azibo (jangada)  

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 

Conduta hidráulica de ligação ao 
AHAS  (Central de Montesinho) – 2 
885 m 

Construção da Estação 
Elevatória Principal  

Construção de Conduta 
hidráulica de ligação ao AHAS 
(Central de Montesinho) – 2 826 m 

Ampliação da Central de 
Montesinho 

Construção do Reservatório de 
Rebordainhos  

 
Duplicação da conduta hidráulica 
da Central de Prado Novo à ETA de 
França  – 2 315 m 

Conduta hidráulica do Azibo à 
ETA de França (Traçado Base  - 
sobre caminhos e estradas) –  
52 980 m 

 Construção de nova Central 
hidroeléctrica  a montante da ETA de 
França (Central de Bragança ) 

Conduta hidráulica do Azibo a 
Nogueira (Variante 2  - sobre 
caminho-de-ferro e estradas) – 
26 519 m 

 Construção de conduta da ETA de 
França à albufeira de Gostei 
(Traçado base  - sobre caminhos e 
estradas) -17 200 m 

Conduta hidráulica do Azibo a 
Nogueira (Variante 1  - sobre 
estradas e caminhos municipais, 
comum à Variante 1 da  
Solução II) – 5 296 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 764,00, área inundada  
210 000 m2 
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4.2.1 Solução I – Reserva de Água de Montesinho 

A Reserva de Água de Montesinho corresponde à localização prevista no projecto inicial 
do Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor (AHAS), com a construção de uma barragem 
no local de Veiguinhas. Foram desenvolvidas duas variantes para a constituição desta 
Reserva de Água. 
 
A Variante A  correspondente a uma barragem de betão, com 33,2 m de altura máxima 
acima da fundação e 204,3 m de comprimento no coroamento e cota do Nível de Pleno 
Armazenamento (NPA) de 1213,10. 
 
Na Variante B  corresponde a uma barragem de enrocamento com uma solução 
associada que garante a continuidade hídrica do rio Sabor.  
 
Com efeito, nos levantamentos cartográficos e topográficos realizados, constatou-se a 
presença, na margem direita, de uma pequena portela com crista sensivelmente à cota 
1220,00, que separa o vale do rio Sabor do leito de uma outra linha de água que corre 
paralelamente ao dito rio e que conflui com o mesmo já a jusante da secção da 
barragem. Surgiu, assim, a solução de escavar um pequeno canal através desta portela, 
para ligar o topo da albufeira directamente à linha de água paralela ao rio Sabor, criando, 
assim, um contínuo fluvial que passa pelo interior da albufeira e continua para a referida 
linha de água. Parte do leito desta linha de água passaria, a constituir assim um novo 
leito alternativo para o rio Sabor, eliminando-se o efeito barreira da presença física da 
barragem. 
 
A descarga de cheia será feita pelo curso natural reconstituído do rio, dispensando a sua 
existência na obra hidráulica de contenção no curso actual. Deste modo, esta obra 
poderá ser uma barragem de enrocamento com características mais naturais. 
 
Esta Variante B contempla uma barragem mais alta, com NPA à cota 1217,50. 
 
Em ambas as variantes, a ligação ao actual sistema de abastecimento do Alto Sabor será 
feita por tubagem enterrada com cerca de 2,8 km até à Central de Montesinho existente. 
 
 
 
4.2.2 Solução II – Açude de Veiguinhas + Alteamento  de Gostei 

A Barragem de Gostei, já existente, foi construída em 1993 pela Direcção Regional de 
Agricultura de Trás-os-Montes, para rega de terrenos agrícolas. 
 
Nos estudos realizados em 2006, surgiu a possibilidade de captar uma parte das 
afluências de Veiguinhas e de as transferir para a albufeira Gostei, mediante um circuito 
hidráulico em conduta enterrada, em vez de criar uma albufeira em Veiguinhas. Porém, 
sendo o volume da actual albufeira de Gostei insuficiente, simultaneamente, para os 
caudais para rega e para abastecimento urbano, haveria que a altear a barragem 
existente em 6 m, para conseguir um volume adequado. 
 
Para obter volume em falta no abastecimento a Bragança (2,14 hm3/ano), a Solução II 
(Veiguinhas + Gostei), analisada no presente estudo prévio, compreende as obras novas 
definidas no Quadro 3. 
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Nesta Solução, a água para reforço do abastecimento a Bragança também terá de provir 
de Veiguinhas (tal como na Solução I), mas a mesma será captada por meio de um 
açude de pequena altura (10 m), explorado a fio-de-água e que, por isso, não terá 
capacidade de armazenamento. 
 
Será preciso conseguir transferir para Gostei os caudais necessários para, em cada ano 
hidrológico, se conseguir acumular nesta última albufeira um volume suficiente para 
garantir o abastecimento urbano na estiagem, assim como a rega. 
 
Foi, por isso, prevista a construção de uma conduta enterrada com esta capacidade, 
entre o açude de Veiguinhas e a câmara de carga de Montesinho.  
 
Para transportar o caudal necessário até Gostei, será necessário duplicar a conduta que 
liga a conduta forçada de Prado Novo à ETA de Bragança, aumentando a capacidade de 
transporte e construir uma nova conduta com esta última capacidade entre a ETA de 
Bragança e a albufeira de Gostei. 
 
A conduta de ligação entre a ETA de Bragança e a albufeira de Gostei será reversível, 
isto é, terá a função de transportar, graviticamente, os caudais transferidos do açude de 
Veiguinhas para a albufeira da barragem de Gostei, para armazenamento temporário e, 
depois, transportar, total ou parcialmente, estes caudais de volta para ETA de Bragança. 
 
No entanto, como entre as povoações de Vila Nova e Castro de Avelãs, o traçado base 
da conduta adutora apresenta alguns condicionamentos, definiu-se uma variante parcial 
ao traçado base, que se designou por Variante 1, com um desenvolvimento total de  
5 296 m.  
 
Em síntese, as condutas da Solução II podem adoptar duas alternativas de traçado: ou 
percorrem totalmente o Traçado Base, ou o Traçado Base e a Variante 1. 
 
A Solução II incluirá ainda a instalação na Central de Montesinho de uma segunda 
turbina e de um novo Reservatório, com capacidade de 5 200 m3. 
 
Será ainda necessário construir uma nova Central Hidroeléctrica de modo a aproveitar a 
queda de água destinada a abastecimento que será construída junto à ETA de França e 
junto à barragem de Gostei. 
 
Em termos da Barragem de Gostei, e como anteriormente referido, terá que ser alteada 
em 6 m, de forma a proporcionar o volume de armazenamento adicional necessário para 
regularizar os caudais transferidos de Veiguinhas. O NPA da albufeira passará da cota 
758,00 para a cota 764,00, aumentando o volume armazenado de 1,38 hm3 para  
2,47 hm3. O alteamento do aterro será executado para jusante, dando continuidade ao 
paramento de montante do aterro existente.  
 
Encontram-se também previstas várias intervenções nos órgãos hidráulicos  já 
existentes na barragem. 



 

EIA do Reforço de Abastecimento de Água a Bragança 
Volume 1 – Resumo Não Técnico 

Maio 2011 

26

 
 
Em termos de exploração , na Solução II deverão ser adoptados os seguintes critérios 
que não estão garantidos pois a barragem é de exploração agrícola, havendo um conflito 
potencial de usos: 
 

• Os volumes destinados a abastecimento urbano terão prioridade relativamente 
aos volumes destinados a rega; 

• Será garantido caudal ecológico no pé da barragem de Gostei, tendo este 
prioridade sobre os restantes consumos. 

 
 
O modo de funcionamento preconizado para o novo sistema global da Solução II será 
deste modo o seguinte: 
 

• Serra Serrada fornecerá cerca de metade dos consumos de abastecimento 
urbano e derivará para turbinamento os caudais em excesso de que disponha; 

• O açude de Veiguinhas descarregará um caudal ecológico mínimo de 10% do seu 
módulo para jusante e derivará para o circuito hidráulico todos ao restantes 
caudais, até ao máximo de 450 l/s e até que a albufeira de Gostei esteja cheia(1); 

• Depois de a albufeira de Gostei estar cheia, apenas serão derivados em 
Veiguinhas, em cada dia, os caudais que estiverem a ser solicitados directamente 
para abastecimento público em Bragança; 

• Os caudais captados pelo açude de Veiguinhas, no seu caminho para a ETA de 
Bragança, atravessarão a Central hidroeléctrica de Montesinho, produzindo 
energia e, ao chegar à ETA de Bragança, atravessarão ainda a nova Central 
associada a esta ETA; 

• Serão conduzidos caudais para a albufeira de Gostei sempre que esta não estiver 
cheia e que o caudal de transferência disponível seja superior ao caudal que pode 
ser absorvido directamente pela ETA. 

 
 
 
 
4.2.3 Solução III – Azibo 

A Solução III consiste em captar água na albufeira da barragem do Azibo, já existente em 
Macedo de Cavaleiros, e de transportá-la por condutas até Bragança.  
 
A albufeira da barragem de Azibo tem um NPA de 602,00 e NME de 582,00, prevendo-se 
a execução de uma captação na albufeira e a construção de um circuito hidráulico de 
ligação à ETA de Bragança, com cerca de 54,5 km de extensão. 
 

                                                
 
(1) Será derivado para Gostei, em cada ano, cerca de 38% do volume total natural afluente a Veiguinhas. 
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Encontrando-se a ETA de Bragança à cota 890,0, cerca de 300 m acima do local da 
captação, definiu-se uma solução em que a água captada é elevada até uma zona com 
altitude suficiente (de acordo com o dimensionamento hidráulico será necessária a cota 
950,0) para garantir, a partir daí, o transporte gravítico até à ETA.  
 
A elevação inicial, com origem na captação, irá vencer um desnível geométrico médio 
com cerca de 60 m, até à Estação Elevatória Principal , que se localizará à cota 653,00 
a aproximadamente 600 m de distância da captação.  
 
A segunda elevação, com origem na estação elevatória principal, irá vencer um desnível 
geométrico de 300 m até ao Reservatório de Rebordainhos, que será implantado à cota 
950,00 e que dista, relativamente a esta última, cerca de 17,6 km.  
 
A jusante do reservatório de Rebordainhos e até à ETA de Bragança, o transporte é 
garantido por uma adutora gravítica com 400 mm de diâmetro nominal ao longo de cerca 
de 36,3 km. 
 
Em termos de condutas adutoras, foram definidas três opções de traçado, um Traçado 
Base, a Variante 2 e a Variante 1. 
 
No Traçado Base privilegiou-se a implantação das condutas em caminhos rurais, em 
caminhos ou estradas municipais com um desenvolvimento total de 17 275 m até à 
Estação Elevatória até Rebordainhos e de 35 705 m de Rebordainhos até à ETA de 
Bragança. 
 
Desenvolveu-se ainda uma variante parcial ao traçado base, que se designou por 
Variante 2 , a qual se desenvolve ao longo de dois troços da plataforma da linha do 
caminho-de-ferro entre a captação e a povoação de Rebordãos. 
 
Esta Variante 2 terá um desenvolvimento total de 16 119 m da captação até ao 
reservatório de Rebordainhos e de 10 400 m de Rebordainhos até à antiga estação de 
Rebordãos. 
 
Entre as povoações de Castro de Avelãs e de Vila Nova, definiu-se outra variante ao 
traçado base, que se designou por Variante 1  e que apresenta o mesmo traçado da 
Variante 1 da Solução II, com um desenvolvimento total de 5 296 m. 
 
A Solução III pode assim adoptar quatro alternativas de traçado: ou percorre totalmente o 
Traçado Base , ou o Traçado Base e a Variante 1 , ou o Traçado Base e a Variante 2  
ou finalmente o Traçado Base, a Variante 1 e a Variante 2 . 
 
Em termos de exploração , foram efectuados estudos aprofundados no sentido de 
averiguar da viabilidade da Solução de captação de água no Azibo, em associação com 
outros usos já existentes, tendo-se confirmado que as garantias de abastecimento em 
2040 serão de apenas 94%, quer para os consumidores actuais, quer para os novos 
consumos impostos pelo Alto Sabor, o que é inferior ao mínimo de 95% que é 
considerado admissível em sistemas de abastecimento de água. 
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Nos cenários mais prudentes, 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, e que as mesmas se agravam fortemente daí 
para a frente. 
 
Assim sendo, e considerando o abastecimento público prioritário, os recursos hídricos da 
albufeira do Azibo só permitem a satisfação parcial das necessidades de água do 
subsistema do Alto Sabor, apresentando sempre limitações, qualquer que seja o cenário 
de evolução considerado.  
 
 
 
 
4.3 Custos de Investimento 

O custo de investimento da Solução I ronda os 9,0 milhões de euros e a sua exploração é 
toda feita por gravidade sem consumo de energia. Pelo contrário, o aproveitamento da 
queda das cotas mais altas da Reserva para Bragança permite o seu aproveitamento 
energético. Esta produção beneficia o custo final que passará assim a rondar os  
7,7 milhões de euros, terá um custo por m3 de água mais baixo. 
 
No que respeita à Solução II, o seu custo de investimento ronda os 23 milhões de euros, 
(cerca de 2,6 vezes mais do que a Solução I). Apesar de ser necessária a bombagem e 
assim consumos energéticos elevados, o balanço entre a energia que pode ser produzida 
com a condução da água do açude de Veiguinhas para a barragem de Gostei permite um 
balanço positivo. 
 
Deste modo, o custo final do projecto estima-se que será à volta de 22,7 milhões de que 
resulta uma relação final aproximada de 3,0 vezes mais de custos que a Solução I. 
 
Finalmente na Solução III, o custo de investimento, mesmo não sendo necessário 
construir uma nova barragem, varia entre 26,6 e 24,4 milhões de euros, sendo mesmo 
assim superior à Solução II e correspondendo a 2,7 vezes o custo da Solução I. Mas o 
facto de ser necessário proceder à bombagem para vencer o desnível entre as cotas da 
albufeira do Azibo e o novo reservatório de Rebordainhos, dá origem a um consumo de 
energia muito significativo que corresponde a mais de 4 milhões de euros. 
 
Deste modo, o custo final poderá corresponder a cerca de 31,4 milhões de euros, ou 
seja, cerca de 4,0 vezes o custo também final da Solução I, penalizando mais o custo da 
água por m3, com a implementação desta solução. 
 
Na FIG. 5 apresentam-se os valores discriminados obtidos para cada uma das Soluções, 
assim como uma representação esquemática dos três soluções, com apresentação de 
um resumo das características técnicas principais e os investimentos necessários para a 
construção das várias infraestruturas associadas, que é esclarecedora das diferenças 
profundas entre as três soluções. 
 



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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5. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA EM ESTUDO   

A caracterização ambiental da área em estudo baseou-se na análise de informação 
existente e disponível sobre a região, assim como em levantamentos de campo recolha 
de informação bibliográfica e consultas com entidades locais. Neste âmbito, o contacto 
com as entidades oficiais foi numa primeira fase, fundamental para identificar as 
preocupações, o tipo de interesses afectados, assim como as expectativas locais. 
 
Em termos Geológicos, a região onde se insere o projecto, nas três Soluções em análise 
é marcada pelo relevo dos maciços xistentos e graníticos da bacia do rio Sabor. 
 
A área onde se insere a barragem da Solução I e o açude da Solução II bem como a sua 
envolvente próxima, encontra-se inserida no planalto da serra de Montesinho, numa zona 
de topografia irregular, com taludes de natureza granítica suaves, imediatamente antes 
do local onde o rio começa a encaixar-se.  
 
A albufeira de Gostei na Solução II e a albufeira do Azibo na Solução III correspondem a 
locais já intervencionados pela implantação das respectivas barragens, sendo que as 
novas captações se farão próximo dos encontros do paredão. 
 
Relativamente a recursos geológicos de interesse económico, a área em estudo da 
Solução I não atravessa qualquer área de prospecção e pesquisa. Um pequeno trecho da 
conduta da Solução II (junto à Central de Prado Novo) encontra-se contudo dentro de 
uma área mineira em recuperação, denominada Mina de França, junto à localidade da 
França. Nos traçados das condutas da Solução III (Traçado Base e Variante 2) verifica-se 
também o atravessamento da Área de Contrato de Prospecção e Pesquisa pertencente à 
Maepa, Empreendimentos Mineiros e Participações, LDA e das duas concessões 
mineiras, Prado e Salselas, localizadas do lado Este à barragem do Azibo 
 
No que respeita ao tipo de Solos , na Solução I (em toda a área da albufeira e traçado da 
conduta hidráulica), apenas ocorrem solos sem qualquer aptidão para agricultura. Ao 
longo da Solução II, ocorre uma maior variedade de tipos de solos e embora dominem os 
solos sem aptidão agrícola, ocorrem igualmente áreas com aptidão marginal e moderada 
para estes usos. A Solução III, ao longo da área de desenvolvimento das condutas, 
intercepta também uma maior variedade de solos, onde se inclui uma percentagem 
relevante de solos com aptidão para pastagem melhorada e exploração florestal, mas 
também solos de elevada aptidão agrícola. 
 
O clima  da zona é caracterizado por Invernos frios e Verões moderados, propiciador de 
amplitudes térmicas acentuadas e ocorrência frequente de geada e nevoeiros. 
 
Relativamente aos Recursos Hídricos , todas as três Soluções e respectivas alternativas 
em análise integram-se na Bacia Hidrográfica do Douro, sub – Bacia do Rio Sabor. 
 
A Solução I, nas suas duas Variantes e o Açude de Veiguinhas da Solução II, encontram-
se implantados sobre o rio Sabor, no seu troço mais a montante, junto à fronteira com 
Espanha. A conduta hidráulica da Solução I, não intercepta nenhuma linha de água, ao 
contrário das restantes duas Soluções em análise.  
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Na Solução II, para além do Açude de Veiguinhas, está previsto o alteamento da 
Barragem de Gostei, já existente, que intersecta a Ribeira de Gostei, afluente do Rio 
Fervenças, pertencente à Bacia Hidrográfica do Sabor. No que respeita à conduta 
hidráulica desta solução e respectiva alternativa, verifica-se a intercepção de 6 linhas de 
água. No que respeita à Solução III, verifica-se a intercepção de 17 linhas de água ao 
longo de toda a conduta hidráulica a construir. 
 
De uma forma geral, a qualidade da água  na região da área do projecto obedece aos 
requisitos das normas de qualidade mínima e da qualidade da água para fins aquícolas – 
piscícolas bem como para a produção de águas para consumo humano, não havendo 
fontes de poluição pontual ou difusa.  
 
A qualidade do ar e do ambiente sonoro  é na generalidade boa. 
 
Em termos de flora e habitats,  a zona de inserção da Solução I e açude da Solução II é 
dominada por matos e afloramentos rochosos, com uma galeria ripícola dominada por 
salgueiros e bétulas, restrita à linha de água principal.  
 
As condutas no Traçado Base e Variante 1 da Solução II e a nova albufeira da Barragem 
de Gostei atravessam uma variedade de habitats, desde zonas de matos, algumas linhas 
de água de salgueiros e amiais, manchas de carvalho-negral, lameiros e numerosas 
áreas agrícolas de sequeiro e permanentes, sobretudo soutos. 
 
Na Solução III são atravessados, de um modo geral, alguns dos habitats atravessados 
pelo Solução II, mas com uma extensão consideravelmente superior. Ocorrem alguns 
habitats novos, destacando-se as áreas de montado de sobreiro e as manchas de olival. 
Destaca-se a presença de uma mancha de carvalhal para o acesso das condutas e 
construção do Reservatório de Rebordainhos no Sítio “Montesinho – Nogueira”, a Norte 
da povoação de Comba das Rossas, comum ao Traçado Base e à Variante 2 
 
A fauna  potencial é diversificada, resultante da naturalidade da área onde se inserem os 
projectos. Nos levantamentos, foram confirmadas algumas espécies dos vários grupos 
faunísticos, nomeadamente anfíbios (sapo-comum), répteis (lagartixas), mamíferos 
(corços, vários vestígios) e aves (várias espécies comuns). 
 
As espécies de peixes são dominadas pelo barbo do Norte, boga, escalo do Norte 
ruivaco e truta, mas apenas nos troços do rio Sabor e seus afluentes mais a jusante do 
local de implantação do projecto.  
 
O uso do solo  da área a submergir pela barragem da Solução I ou do Açude de 
Veiguinhas da Solução II é constituído por áreas de matos intercalado com afloramentos 
rochosos e vegetação ripícola, sem qualquer ocupação humana e atravessada por 
caminhos florestais não pavimentados. Na restante área de afectação do projecto da 
Solução II (alteamento da albufeira de Gostei e condutas hidráulicas), o uso do solo é 
constituído por matos, carvalhais, pinhal, linhas de água, zonas agrícolas de sequeiro, 
souto e pomares. No que respeito aos usos da área onde se insere a Solução III, 
correspondem aos mesmos da Solução II, mas ao longo de uma extensão superior. 
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Em termos socioeconómicos , nos concelhos de Bragança e Macedo de Cavaleiros 
residem cerca de 35 00 habitantes e 17 000 habitantes, respectivamente. 
 
Verifica-se que em Bragança cerca de 60% da população reside na sede de concelho, 
tendo os restantes lugares (115) valores reduzidos de população. A cidade de Macedo de 
Cavaleiros concentra 35% da população e entre os restantes 52 lugares, os valores 
populacionais são também reduzidos. 
 
Bragança conseguiu inverter a tendência de decréscimo populacional, iniciada na década 
de 1960, apresentando crescimento no período 1991-2001. Este facto mostra que o 
concelho de Bragança conseguiu atrair novos residentes. Macedo de Cavaleiros 
continuou pelo contrário a perder população. 
 
A Solução I e açude da Solução II localizam-se na zona norte do concelho de Bragança, 
a cerca de 1 km da fronteira com Espanha, nas freguesias de Carragosa (apenas uma 
pequena parte da futura albufeira) e de França, que registavam, nos Censos de 2001, 
uma população residente de 260 e 275 habitantes respectivamente. A área de projecto 
não apresenta qualquer envolvente populacional, estando a povoação mais próxima a 
cerca de 3 km. 
 
A actual barragem de Gostei (Solução II) localiza-se a cerca de 3 km de Bragança. Situa-
se a cerca de 800 m da aldeia de Nogueira, no lado sul, e a 200 m de Castanheira, 450 m 
de Gostei, 1,2 km de Formil e 1,8 km de Castro de Avelãs, no lado Norte. No total, estas 
aldeias reúnem cerca de 700 habitantes, parte dos quais beneficiam com o regadio. 
 
Esta barragem, construída em 1993, tem como objectivo fornecer água para regadio de 
terrenos agrícolas, ocupando uma área de 14,9 ha. Parte dos terrenos beneficiados pelo 
regadio do Aproveitamento Hidroagrícola de Gostei pertencem a Nogueira. A barragem, 
albufeira e a maior parte dos terrenos beneficiados pelo regadio situam-se na freguesia 
de Gostei.  
 
Na envolvente da albufeira, situam-se alguns edifícios integrados em quintas. 
 
A actividade agrícola continua a constituir para estas populações uma parte importante 
da economia familiar, embora complementar de outros rendimentos, do trabalho ou de 
pensões. 
 
O AH Gostei entrou em funcionamento, em 1995. O projecto prevê a rega de uma área 
máxima de 212 hectares, mas a área regada não ultrapassou até agora os  
50/60 hectares. O número de regantes actual é de 45, pelo que a média da área regada é 
da ordem dos 1,2 hectares/regante. Os sistemas culturais configuram o predomínio de 
uma agricultura de subsistência. 
 
No desenvolvimento das condutas entre a albufeira de Gostei e a ETA de França estas 
seguem no essencial ao longo de estradas e caminhos, interceptando pontualmente 
parcelas agrícolas com culturas temporárias (entre Gostei e Castro de Avelas e Vila Nova 
e Meixedo).  
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Relativamente à Solução III, esta contempla, como já referido, a captação de água na 
barragem do Azibo. Esta barragem foi concebida para abastecimento de água para 
regadio no âmbito do Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros (AHMC). 
De 1990 a 2009, o valor médio anual da área regada foi de 416 hectares, 
correspondendo a 13,7% da área beneficiada, sendo consumidos em média  
4.400.000 m3 de água para rega e outros fins. 
 
Esta estrutura, em que predominam os pequenos quintais, corresponde a uma estrutura 
produtiva em que a maior parte das produções se destina a auto-consumo ou a 
comercialização localizada ou pontual. Verifica-se, porém, que uma parte significativa 
corresponde a explorações já bem dimensionadas com produção para o mercado.  
 
As reservas hídricas proporcionadas pela albufeira são também aproveitadas para o 
abastecimento público para consumo humano. Inicialmente o abastecimento incluiu o 
concelho de Macedo de Cavaleiros tendo, posteriormente, sido alargado ao concelho de 
Mirandela e à freguesia de Izeda do concelho de Bragança. 
 
A atractividade da albufeira para usos lúdicos e balneares é também muito relevante para 
uma vasta região envolvente mobilizando anualmente dezenas de milhar de visitantes e 
utilizadores, pelas existências de duas praias fluviais e vários espaços de lazer. Existem 
também perspectivas para um maior aproveitamento lúdico desta albufeira com a criação 
de uma terceira praia fluvial, parque de campismo, hotel, campo de golfe. 
 
A albufeira do Azibo é classificada como albufeira protegida, sendo admitidas as 
actividades secundárias de pesca, banhos e natação, navegação recreativa a remo e 
vela, e, com restrições, competições desportivas com embarcações sem motor. 
 
A albufeira veio também proporcionar a constituição de novos ecossistemas com valor 
ecológico e conservacionista, bem como um novo recurso paisagístico, aspectos que 
viriam a estar na origem da criação da Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo. A 
Paisagem Protegida abrange a albufeira e uma vasta área envolvente, num total de  
3 327,1 hectares, incluindo território das freguesias de Santa Combinha, Vale da Porca, 
Podence, Salselas e Vale de Prados, no concelho de Macedo de Cavaleiros, e de 
Quintela de Lampaças, do concelho de Bragança. Em torno da albufeira do Azibo (cerca 
de 1 km / 1,5 km) situa-se várias aldeias, reunindo cerca de um milhar e meio de 
pessoas. 
 
O traçado das condutas da Solução III atravessa ou passa junto de povoações, todas 
elas do concelho de Bragança, designadamente: Vila Franca, Vale de Nogueira, Santa 
Comba de Rossas, Rebordãos, Nogueira, Castanheira, Castro de Avelãs, Vila Nova e 
Rabal. 
 
Em termos de instrumentos de ordenamento  em vigor verifica-se existir uma orientação 
para a necessidade de se aproveitarem reservas de água existentes na Bacia do Douro e 
seus afluentes para fins energéticos e abastecimento da população (PNPOT e PBH-
Douro). 
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No Plano Director Municipal de Bragança, em vigor, a Reserva de Água projectada na 
Solução I e o Açude da Solução II são enquadráveis nas disposições regulamentares do 
PDM. As áreas previstas para estas infraestruturas inserem-se na classe Solo Rural, 
categoria Espaços Naturais, subcategoria de Espaços Naturais de Tipo I. 
 
Segundo o Artigo 28º do Regulamento, os Espaços Naturais de Tipo I integram os 
valores naturais e paisagísticos com significado e importância do ponto de vista da 
conservação da natureza e que se caracterizam por um grau muito elevado de 
sensibilidade ecológica. Esta subcategoria de espaços corresponde às seguintes 
situações: 
 

a) Planos de água de albufeiras com as respectivas faixas de protecção; 

 

b) Leitos de cursos de água com uma faixa de 30 metros para cada lado que 
constituem corredores ecológicos de acompanhamento das linhas de água, 
independente da existência ou não de galerias ripícolas. 

 
 
Relativamente às ocupações e utilizações permitidas na subcategoria Espaços Naturais 
de Tipo I, destaca-se a construção de aproveitamentos hidroeléctricos com uma potência 
inferior a 10 MW e obras hidráulicas de conservação. 
 
O Regulamento estabelece um conjunto de interdições relativamente a ocupações e 
utilizações, sendo também estabelecidas excepções a estes condicionamentos para os 
projectos para os quais seja demonstrada a inexistência de alternativas de localização 
fora do Parque Natural de Montesinho, sejam declarados de relevantes 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. 
 
O Plano Director de Macedo de Cavaleiros abrange apenas a Solução III, no que diz 
respeito à albufeira do Azibo existente. 
 
Como principais condicionantes legais identificadas para a zona, referem-se as áreas 
incluídas na Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica Nacional, Aproveitamento 
Hidroagrícola de Gostei, Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiro, Domínio 
Público Hídrico, Regime Florestal e Áreas de Prospecção e Pesquisa de Recursos 
Minerais.  
 
A Solução I atravessa áreas de REN, Domínio Público Hídrico e Regime Florestal. As 
restantes duas soluções e respectivas alternativas atravessam todas as áreas 
condicionadas referidas. 
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De referir ainda que relativamente a áreas com estatuto de conservação e/ou protecção 
as Soluções I e II se inserem na área do Parque Natural de Montesinho, Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) e Zona de Protecção Especial (ZPE) de Montesinho / 
Nogueira, sendo que no caso da Solução II, essa situação diz respeito ao açude que é 
necessário implantar para complementar a barragem de Gostei. A Solução III, na 
Albufeira do Azibo, insere-se no Sítio de Importância Comunitária (SIC) Morais. A 
Albufeira do Azibo tem ainda a classificação de Paisagem Protegida e de Albufeira 
Protegida. 
 
No que respeita ao Património , refere-se a inexistência de ocorrências patrimoniais para 
a área da Solução I, a existência de 45 ocorrências patrimoniais, das quais se destacam 
a Igreja de Castro de Avelãs (Classificado como Monumento Nacional) e o pelourinho de 
Gostei (Classificado como Imóvel de Interesse Público), na área de análise onde se 
insere a Solução II, e na Solução III registaram-se todas as ocorrências patrimoniais 
deste estudo (83 exemplares no total), destacando-se, para além dos sítios classificados 
descritos na Solução II, o pelourinho de Vila Franca de Lampaças e os dois apeadeiros 
que constam no Plano Director Municipal de Bragança. 
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6. PRINCIPAIS IMPACTES AMBIENTAIS  

Os impactes do empreendimento são principalmente determinados pelas alterações que 
se introduzem no território, primeiro com a construção da Reserva de água e Açude nos 
casos das Soluções I e II respectivamente, e todas as estruturas hidráulicas associadas e 
com a construção das condutas hidráulicas nos casos das 3 soluções e, posteriormente, 
com o enchimento da albufeira no caso da Solução I e Solução II e posteriormente com a 
sua exploração em todas as soluções. Os impactes podem assim ser positivos ou 
negativos e assumem importância diferente nas fases de construção e exploração do 
empreendimento. 
 
Os impactes positivos  relacionam-se com a sustentabilidade do abastecimento de água 
a Bragança a longo prazo, com garantia de caudais que permitem o reforço do 
subsistema do Alto Sabor, já em funcionamento e a justificação dos investimentos já 
realizados. 
 
Estes impactes positivos permanentes são também reforçados pelos impactes 
temporários da fase de construção, com o investimento associado dinamizando as 
actividades associadas à construção, criação de postos de trabalhos e uma maior 
dinâmica económica no consumo e serviços locais. 
 
Os impactes negativos estão essencialmente relacionados com a fase de construção do 
projecto e acções inerentes. São considerados impactes negativos igualmente os que 
demonstrem a afectação significativa de outros usos já existentes, e que inviabilizem a 
obtenção de uma solução viável a longo prazo e com custos finais reduzidos, quer a nível 
ambiental, quer a nível financeiro, para os concelhos que intercepta e para os 
consumidores finais. 
 
Na Solução I - Reserva de Montesinho não será necessária a construção de outras 
infraestruturas, para além da barragem e da conduta hidráulica de ligação ao sistema  
(2,8 km). 
 
Do mesmo modo, a Solução II – Açude de Veiguinhas + alteamento da Barragem de 
Gostei, aproveitará este sistema em parte das condutas e infraestruturas já existentes. 
Em função dos requisitos do projecto, será necessária a construção de novos edifícios, 
para além dos que constituem o AHAS, sendo igualmente implantadas novas condutas 
(22km). 
 
A exploração conjunta da albufeira de Gostei terá de ser alteada, para o abastecimento 
de água a Bragança e a rega da área agrícola envolvente. A albufeira de Gostei já 
existente foi construída com o objectivo de irrigação do AH de Gostei numa área de cerca 
de 220 ha, tendo entrado e funcionamento em 1995. 
 
Na Solução III não está prevista intervenção na barragem do Azibo, tendo que ser 
construída a captação de água, novas condutas (54 km) e a construção de novos 
edifícios. 
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Solução I  
 
A Solução I  caracteriza-se por reduzidas áreas de intervenção que se resumem à área 
da barragem e respectiva albufeira, com 26,3 ha de área afectada ou 35,6 ha consoante 
as variantes (A ou B) e aos 2,8 km de condutas. Os solos presentes não têm valor 
agrícola ocorrendo matos e afloramentos rochosos, sendo estes os usos largamente 
dominantes numa grande envolvente pelo que os impactes são pouco significativos. 
 
A Variante B tem como diferença uma maior área de afectação face à Variante A e a 
necessidade de maiores volumes de terras de empréstimo para a construção da 
barragem (enrocamento). 
 
Na envolvente próxima ate cerca de 3 km não se identificam ocupação habitacional que 
possa ser afectada pela construção.  
 
Esta solução tem uma maior capacidade de armazenamento, que dará origem a uma 
maior disponibilidade hídrica, o que é um factor favorável em relação aos objectivos do 
projecto. Não tem conflitos de usos da água. Não é expectável que a construção deste 
empreendimento venha a alterar a situação actualmente existente, devido à manutenção 
das condições naturais onde se insere, sem quaisquer fontes de poluição na envolvente, 
com riscos reduzidos de eutrofização, o mesmo se aplicando ao açude de Veiguinhas da 
Solução II. 
 
Na fase de exploração, a opção da construção do canal de ligação à linha de água 
afluente (Variante B da Solução I) manterá no essencial o actual regime hidráulico do 
Sabor e permitirá a manutenção/recuperação da galeria ripícola existente com vantagens 
para a fauna e a paisagem. Prevê-se o lançamento de caudais ecológicos devidamente 
controlados e que manterão as actuais condições ecológicas, cumprindo os objectivos 
ambientais exigidos na Directiva Quadro da Água. 
 
Na fase de funcionamento fica completado o processo de transformação definitiva da 
paisagem, iniciado na fase de enchimento, com a uniformização dos vales pouco 
pronunciados das linhas de água afluentes e criação do plano de água. 
 
A criação da barragem (e em menor escala do açude da Solução II) poderá contribuir 
para o desenvolvimento de um novo ponto de atractividade, nomeadamente no âmbito do 
turismo ambiental, integrado nas actividades de protecção e conservação da natureza do 
Parque Natural de Montesinho. A criação de um novo plano de água constituirá 
igualmente um potencial elevado de criação de novos habitats ligados aos planos de 
água da albufeira e à disponibilidade da água, que poderá determinar o aumento 
crescimento da biodiversidade e do número de indivíduos que as utilizam, 
particularmente em relação à avifauna, aos anfíbios e aos mamíferos de habitats 
lacustres e ribeirinhos. Estas actividades deverão ser condicionadas e sob a autorização 
do Parque, mantendo o mais possível a naturalidade e reduzido impacte humano que 
actualmente este local dispõe. 
 
Não implica também qualquer gasto energético para a sua exploração e constitui uma 
fonte de energia renovável, com impactes positivos e moderadamente significativos. 
Corresponde à solução com menores custos de investimento assim da tarifa final a pagar 
pelo consumidor. 
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Solução II  
 
Na Solução II verifica-se uma área de afectação correspondente à área do açude de 
Veiguinhas (3 ha), assim como da maior área a ocupar com o alteamento da barragem de 
Gostei (que no total terá um total de área inundada de 21 ha) e ainda dos 22 km de 
condutas a construir. Verifica-se assim uma maior afectação de solos e respectivos usos. 
Assim para além da tipologia de afectações que se verificam no local da barragem da 
Solução I haverá ainda a afectação na zona da albufeira de Gostei de terrenos agrícolas, 
áreas de matos e manchas de carvalhal As condutas da Solução II atravessam também 
uma maior variedade de habitats, destacando-se carvalhal e algumas linhas de água. 
Existem também impactes moderados sobre receptores sensíveis devido à construção 
das condutas pois o circuito hidráulica passa próximo e dentro de algumas povoações. 
 
O açude de Veiguinhas terá no entanto um impacte semelhante à barragem da Variante 
A da Solução I quanto ao contínuo fluvial e maior impacte no desvio das afluências 
naturais. 
 
Deverão ser efectuadas alterações ao traçado das condutas, caso se opte por esta 
solução junto aos sítios n.º 16 (Zona Especial de Protecção da Igreja de Castro de 
Avelãs) e n.º 17 (Capela do Castro de Avelãs), de forma a evitar impactes negativos 
directos em contextos com grande valor arqueológico e patrimonial. 
 
Relativamente ao regadio de Gostei, o alteamento da barragem foi projectado de forma a 
assegurar um volume de água que assegure as necessidades de abastecimento para o 
regadio, pelo que o projecto não terá impactes negativos neste aspecto.  
 
Em relação a Gostei manter-se-á a interrupção artificial da linha de água, mas será 
assegurado um caudal ecológico para jusante, actualmente inexistente, para além de se 
garantir uma disponibilidade hídrica superior, embora condicionada à necessidade de 
manutenção da rega do AH de Gostei. Pelo contrário se o alteamento da barragem 
permitir rectificar os problemas de funcionamento dos órgãos hidráulicos e a utilização 
eficiente da água para regadio, o projecto, na fase de exploração, terá um potencial 
impacte positivo significativo no regadio. 
 
A construção de uma central hidroeléctrica permitirá ainda o aproveitamento de caudais 
para produção de energia eléctrica, o que para além da produção de energia renovável, 
contribuirá para reduzir os custos do sistema. 
 
A criação do açude (e em menor escala que a Solução I) poderá contribuir para o 
desenvolvimento de um novo ponto de atractividade, nomeadamente no âmbito do 
turismo ambiental, integrado nas actividades de protecção e conservação da natureza do 
Parque Natural de Montesinho. 
 
Na nova albufeira de Gostei, a variação inter-nível pode ir até cerca de 24 m, cerca de 2 
metros superior à antiga albufeira, ocupando novas áreas e condicionando a 
sustentabilidade da vegetação ribeirinha, actualmente já reduzida devido à ocupação 
agrícola da envolvente. No entanto e de um modo geral, manter-se-á o mesmo 
enquadramento paisagístico actual de um plano de água em zona de vale. 
 
Apresenta custos de investimento maiores que a Solução I assim como da tarifa final a 
pagar pelo consumidor, em mais 5%. 
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Solução III  
 
Esta solução não envolve novas construções na barragem do Azibo, mas implica a 
construção de cerca de 54 km de condutas e de dois edifícios Desta situação resulta a 
maior área de afectação de solos e respectivos usos face às três alternativas em estudo. 
Intersecta-se ainda uma maior variedade de classes de uso de solo, com predomínio das 
áreas agrícolas (maioritariamente de sequeiro e regadio) e floresta de protecção. As 
condutas intersectam igualmente várias áreas sociais e industriais e caminhos e 
estradas, pelo que são esperados impactes moderados sobre receptores sensíveis 
devido à construção das condutas. 
 
Em termos patrimoniais apresenta impactes da mesma tipologia da Solução II mas num 
maior número de sítios. 
 
A exploração da albufeira do Azibo para abastecimento de água a Bragança terá um 
impacte negativo elevado sobre os outros usos actualmente existentes e os projectados 
para esta área não garantindo a disponibilidade de água sem pôr em causa actividades e 
os fins para que foi construída. Considerando os cenários de crescimento da área 
referida, as insuficiências de abastecimento começarão logo nos anos 2015 a 2020, 
continuando a agravar-se a partir dai. Verificou-se também que a possibilidade de 
captação de água na albufeira do Azibo para abastecimento ao concelho de Bragança 
tem vindo a ser objecto de contestação por parte da população de Macedo de Cavaleiros 
e dos actores locais, nomeadamente a autarquia, juntas de freguesia, associação de 
regantes e a própria direcção da Paisagem Protegida da albufeira do Azibo. 
 
Com efeito, não estando em causa a necessidade reconhecida de resolver o premente 
problema do abastecimento a Bragança, a opção Azibo é contestada pelos receios que 
suscita, relativamente aos efeitos negativos que daí poderão advir para o concelho de 
Macedo, e por haver alternativas viáveis de aproveitamento dos recursos hídricos no 
concelho de Bragança. A população, autarquias locais e entidades económicas estão 
bem cientes disto, como ficou completamente comprovado nos inquéritos promovidos no 
âmbito deste estudo e nas posições assumidas por todas as forças vivas de Macedo de 
Cavaleiros perante a possibilidade de se adoptar esta solução. 
 
Embora indirectamente, a exploração da Solução III, em associação com os outros usos 
já existentes na albufeira do Azibo, irá igualmente provocar uma maior variação da zona 
de marnel, com impactes significativos na sustentabilidade da vegetação ribeirinha local e 
das manchas de sobreiral e carvalhal existentes. 
 
Apesar da boa qualidade da água do Azibo, a variação acentuada do nível da albufeira 
em virtude da exploração conjunta, sobretudo no período de maior secura, poderá 
ocasionar fenómenos de eutrofização, com implicações negativas e elevadas para esta 
albufeira. 
 
É de todas as soluções a que tem custos de investimento mais significativos assim como 
um preço de água final mais elevado a pagar pelo consumidor (mais 8% que a Solução I). 
Esta solução contempla também gastos energéticos significativos para a sua exploração 
uma vez que a água terá que ser transportada anti-graviticamente e ao longo de uma 
grande extensão. 



 

EIA do Reforço de Abastecimento de Água a Bragança 
Volume 1 – Resumo Não Técnico 
Julho 2010 

41

 
 
7. ANÁLISE COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS  

Depois de avaliados os impactes das três soluções alternativas procedeu-se à sua 
avaliação comparada e tendo por base o objectivo principal deste projecto que é o reforço 
do abastecimento de água a Bragança, de uma forma viável a longo prazo e com custos 
finais reduzidos, quer a nível ambiental, quer a nível financeiro, para os concelhos que 
intercepta e para os consumidores finais. 
 
Em síntese e em relação à Solução I , todos os descritores concluem que esta solução é 
viável não apresentando qualquer constrangimento ou situação que ponha em causa a 
sua viabilidade técnica, económica ou ambiental. 
 
O projecto afecta uma área muito limitada e localizada e aproveita todas as 
infraestruturas já construídas do Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor. Implica para 
além da construção da barragem a implantação de 2,8 km de condutas até à Central de 
Montesinho. 
 
Na avaliação ambiental feita não se identificou qualquer factor preocupante directo que 
ponha em causa o valor do Parque Natural de Montesinho ou da conservação na 
natureza, sendo os impactes minimizáveis e compensados, tendo-se encontrado 
soluções que reduziram o impacte ambiental, nomeadamente com a Variante B proposta. 
 
Também na Solução II , todos os descritores concluem pela sua viabilidade.  
 
A sua área de intervenção é muito superior à da Solução I, implicando o abastecimento a 
partir da barragem de Gostei (exigindo alteamento do paredão actual) conjugada com o 
açude de Veiguinhas (a construir), bem como a ampliação da Central de Montesinho e a 
construção de duas outras novas centrais (Gostei e Bragança) e de cerca de 22km de 
condutas, com impactes directos mais significativos na fase de construção. 
 
A obtenção da necessária qualidade da água para abastecimento exigirá tratamentos 
mais rigorosos e onerosos, já que a albufeira de Gostei constituirá uma reserva mais 
exposta a longo prazo à eutrofização e poluição. A exploração da albufeira terá de ser 
devidamente articulada com os restantes usos existentes de abastecimento ao perímetro 
hidroagrícola de Gostei. 
 
A Solução III  envolve o uso da albufeira do Azibo que constitui uma albufeira que 
actualmente suporta já o abastecimento de água, nomeadamente de todo o concelho de 
Macedo de Cavaleiros onde a mesma se insere, assim como o abastecimento de água 
ao Aproveitamento Hidroagrícola de Macedo de Cavaleiros, assim como suporta 
importantes usos balneares e lúdicos de grande importância na região de Trás-os-
montes. Esta albufeira está também inserida numa área de conservação da natureza 
(Sítio de Importância Comunitária Morais), tal como a Solução I e tem também estatuto 
de Paisagem e Albufeira Protegida 
 
A sua utilização para o presente fim implica a construção de mais de 50 km de condutas 
e de uma estação elevatória principal e de um reservatório, envolvendo igualmente o 
território da Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros. 
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O seu custo de investimento varia entre 26,6 e 24,4 milhões de euros, sendo superior à 
Solução II e correspondendo a 2,7 vezes o custo da Solução I. O facto de ser necessário 
proceder à bombagem para vencer o desnível entre as cotas da albufeira do Azibo e o 
novo reservatório de Rebordainhos, dá ainda origem a um consumo de energia que 
corresponde a mais de 4 milhões de euros. Deste modo, o custo final poderá 
corresponder a cerca de 31,4 milhões de euros, ou seja, cerca de 4,0 vezes o custo 
também final da Solução I. 
 
Para além disso, o custo suplementar que induzirá na tarifa de consumo para toda a 
concessão da ATMAD é o mais significativo de todas as soluções, com custos de mais 
8% face à Solução I. 
 
Da avaliação de impactes realizada, considerou-se numa primeira fase que esta 
alternativa não teria contudo viabilidade de ser comparada em termos finais com as 
restantes soluções, já que existem questões que inviabilizam de forma clara o 
empreendimento como avaliado nos impactes: 
 

• A primeira corresponde ao facto da solução não garantir a disponibilidade de água 
sem pôr em causa actividades e os fins para que foi construída.  

A barragem do Azibo foi construída com objectivo de irrigar um perímetro agrícola 
e para o abastecimento de água aos concelhos de Macedo de Cavaleiros e 
abrange também já o concelho de Mirandela e freguesia de Izeda de Bragança. 

Verifica-se que os recursos hídricos do Azibo não permitem satisfazer as novas 
necessidades de água para consumo humano no ano horizonte de projecto, 
mesmo que a área regada não aumente em relação ao seu valor previsto.  

 
• A segunda corresponde aos impactes socioeconómicos mais gerais do 

empreendimento nos concelhos limítrofes. 

A possibilidade de captação de água na albufeira do Azibo para abastecimento ao 
concelho de Bragança tem vindo a ser objecto de contestação por parte da 
população de Macedo de Cavaleiros e dos actores locais, nomeadamente a 
autarquia, juntas de freguesia, associação de regantes e a própria direcção da 
Paisagem Protegida da albufeira do Azibo. 

Para além das utilizações prioritárias em que os concelhos que actualmente 
utilizam as águas do Azibo para o abastecimento urbano e que não poderão ser 
prejudicados, e em que os agricultores têm fundadas expectativas de desenvolver 
as suas explorações, outra actividade assume grande relevância social e 
económica, relacionada com o uso do plano de água e nas iniciativas de 
desenvolvimento turístico. 

Mais de 100 mil pessoas utilizam actualmente e anualmente a Albufeira do Azibo, 
estando as condições desta atractividade relacionado com o equilíbrio do Plano 
de Água e com a sustentabilidade das suas praias e qualidade da água, para 
além dos valores paisagísticos em presença. Estas actividades serão 
inviabilizadas se a cota da albufeira baixar do nível 595. Esta situação já ocorreu 
em situações pontuais de grande seca, com resultados desastrosos para as 
actividades económicas e sociais. 
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Deste modo, e tendo sido inquestionavelmente demonstrado que a Solução Azibo não 
permite assegurar o reforço de água a Bragança, sem pôr em causa os seus fins 
principais e que considerando as restantes utilizações, os prejuízos serão irremediáveis e 
muito gravosos para toda a região, a Solução III é considerada inviável, não tendo sido 
por isso avaliada como alternativa no seu final face às restantes. 
 
Deste modo, as únicas soluções viáveis para o reforço do abastecimento de água a 
Bragança são: 
 

• Solução I – Reserva de Água de Montesinho, com as suas Variantes 1 e 2; 
 

• Solução II – Açude Veiguinhas + Alteamento de Gostei, com as Variantes de 
Traçado das Condutas (Traçado Base, Traçado Base + Variante 1). 

 
 
No quadro seguinte sistematizam-se os resultados das Soluções relativamente a cada 
factor ambiental. 
 
 

Quadro 4 – Alternativa Ambientalmente Mais Favoráve l e Justificação  

Factor Ambiental Solução Mais 
Favorável Justificação  

Geologia e 
Hidrogeologia Solução I 

Menor área de intervenção no substrato geológico e menores 
quantidades de terras movimentadas e necessárias para a 
barragem. 

Solos Solução I Menor área de intervenção e consequente afectação de solos. 

Climatologia Solução I 

A cota mais elevada da Variante B (Solução I) potencia os 
aspectos positivos da alteração morfológica do vale e 
consequentemente de uma potencial amenização 
microclimática ainda que muito reduzida e confinada. 

Hidrologia Solução I  

Maior capacidade de armazenamento, que assim dará origem 
a uma maior disponibilidade hídrica, o que é um factor 
favorável em relação aos objectivos do projecto. Não tem 
conflitos de usos da água 

Qualidade da Água Solução I 

A albufeira de Gostei (Solução II) apresenta riscos 
significativos de poluição difusa originadas nos terrenos 
agrícolas e estrada do coroamento, originando potenciais 
fenómenos de eutrofização, que são praticamente inexistentes 
na albufeira da Solução I e açude de Veiguinhas. O transporte 
destas águas através dos 17 a 18 km (consoante a opção de 
traçado seleccionada) de conduta até à ETA de França, 
reduzirá substancialmente a qualidade da água para o 
abastecimento, prolongando o seu período de tratamento, com 
implicações ao nível do custo final da água para o consumidor, 
acrescido igualmente do gasto energético que está associado 
a este transporte anti-gravítico das águas. 

Qualidade do Ar Solução I 
Sem impactes sobre receptores sensíveis na fase de 
construção e sem necessidade de consumos energéticos para 
o transporte da água na exploração.  

Ambiente Sonoro Solução I Sem impactes sobre receptores sensíveis na fase de 
construção. 

Gestão de Resíduos Solução I Menor quantidade de materiais envolvidos para a construção e 
consequente produção de resíduos. 
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Factor Ambiental Solução Mais 
Favorável Justificação  

Sistemas Ecológicos – 
Flora, Vegetação e 

Habitats. Fauna 
Terrestre 

Solução I 

A Solução I e o açude de Veiguinhas incidirão sobre matos e 
afloramentos rochosos, habitat maioritário na área de estudo, 
sendo que a albufeira de Gostei incidirá sobre terrenos 
agrícolas, áreas de matos e manchas de carvalhal  
As condutas da Solução II atravessam ainda uma maior 
variedade de habitats, destacando-se carvalhal e algumas 
linhas de água. 
Na fase de exploração, a opção da construção do canal de 
ligação à linha de água afluente (Variante B da Solução I) 
manterá o actual regime hidráulico do Sabor e permitirá a 
manutenção/recuperação da galeria ripícola existente com 
vantagens para a fauna. 

Sistemas Ecológicos – 
Ecossistemas Aquáticos Solução I 

A alteração do regime hidrológico, é mais pronunciada na 
Variante A (Solução I) e Solução II, pois a construção do canal 
alternativo ao rio Sabor na Variante B permitirá a manutenção 
do regime actual. Na albufeira de Gostei, os riscos de poluição 
difusa são superiores, com um maior potencial impacte sobre 
a qualidade biológica da água. 

Uso do Solo Solução I Menor afectação de usos predominam os matos com 
afloramentos rochosos 

Paisagem Solução I 

Maior valorização paisagística da Solução I (Variante B) pela 
maior naturalização que a barragem de enrocamento traz. A 
construção do canal de ligação do Sabor à linha de água 
afluente contribui para a rápida recuperação da galeria ripícola 
actualmente existente e manutenção/valorização das actuais 
condições paisagísticas. 

Ordenamento e 
Condicionantes Solução I 

Menor afectação de classes de espaço de ordenamento e 
respectivos usos, bem como de áreas legalmente 
condicionadas. 

Socioeconomia Solução I 

Disponibilidade imediata dos recursos, sem explorações 
conjuntas com outros usos, sem custos energéticos e de boa 
qualidade, não contribuindo para alterações significativas do 
custo final da água e cumprindo as solicitações do concelho 
de Bragança em termos do reforço do abastecimento nos 
períodos de maior carência. 

Património Solução I Não apresenta qualquer afectação patrimonial. 

 
 
 
Da análise do quadro resulta que a Solução I é a alternativa globalmente mais 
favorável em todos os descritores ambientais  
 
A Variante B desta Solução (barragem de enrocamento) corresponde ainda à alternativa 
que, em termos globais, apresenta um melhor enquadramento ambiental , quer pelo 
tipo de barragem construída, quer pela maior disponibilidade hídrica, quer pela 
manutenção do contínuo ecológico e fluvial do rio Sabor, com impactes positivos 
elevados em termos de ecossistemas e paisagem. 
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8. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, VALORIZAÇÃO E COMPENSAÇÃ O. 

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL 

8.1 Medidas de Minimização, Valorização e Compensaç ão 

 
Medidas Incorporadas no Projecto  
 

a) Concepção do Projecto I  
 
O processo de desenvolvimento dos estudos técnicos em articulação com as 
preocupações de minimização de impactes, permitiu que na sua própria concepção 
fossem já incorporadas soluções que contribuem para a sua melhor inserção ambiental, 
nomeadamente:  
 

• a manutenção do contínuo fluvial , com a ligação do rio Sabor a uma linha de 
água afluente com a construção de um pequeno canal, funcionando igualmente 
como descarregador de cheias dissimulado, regularizando e controlando os 
caudais – Variante B da Solução I;  

 
• a construção das condutas do circuito hidráulico enterradas que depois de 

recoberto permitirá a recuperação praticamente integral do ecossistema – 
Solução I e Solução II;  

 
• o lançamento do caudal ecológico  para jusante, em ambas as soluções, que 

permitirão a regularização do regime hidrológico do Sabor – Solução I e  
Solução II.  

 
 
 

b) Planeamento da Obra  
 
No desenvolvimento do projecto, o planeamento da obra, a localização das principais 
acções de construção, como estaleiros, manchas de empréstimo, vazadouros definitivos 
e a própria concepção das estruturas e acções principais da obra constituem importantes 
decisões e opções que têm uma grande influência na importância e significância dos 
impactes e assim na necessidade ou não de medidas complementares. 
 
Deste modo, o critério geral a ter em consideração em fase de projecto de execução será 
encontrar as soluções de menor impacte directo e indirecto com a preocupação central 
de que os impactes de fase de construção se restringissem a esta fase, sendo assim 
temporários e que permitissem a rápida recuperação. 
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Medidas Propostas no Estudo  
 

a) Estudos, Projectos e Planos  
 
Em função das avaliações realizadas, identificou-se um conjunto de análises e projectos 
a desenvolverem fase posterior, que serão importantes para a minimização de impactes 
na fase de construção e nas fases de primeiro enchimento da albufeira e de exploração, 
nomeadamente: 
 

• elaboração do Plano de Desmatação e Desarborização; 

• elaboração do Plano de Gestão Ambiental; 

• elaboração do Plano de Prevenção de RCD; 

• elaboração do Plano de Recuperação Biofísica das áreas de estaleiros, 
vazadouros, manchas de empréstimos e outros locais de apoio à construção do 
projecto; 

• elaboração do Plano de Integração Paisagística; 

• valorização biofísica do curso de água alternativo; 

• valorização da envolvente próxima das albufeiras; 

• regulamento e plano de condicionamentos do sistema lagunar; 

• Medidas de Minimização para o Património. 

 
 
 

b) Medidas para as Fases de Construção e de Explora ção 
 
Foram também já definidas no EIA um conjunto de medidas específicas para as fases de 
construção e de exploração que, complementarmente, contribuem para a minimização 
dos impactes identificados. 
 
Na fase de construção , destaca-se a gestão ambiental de obra para: 
 

• reduzir as áreas de intervenção ao mínimo; 
 

• fazer o controlo de  movimentações de terras, resíduos, águas, poeiras e ruído; 
 

• evitar danos desnecessários e reduzir as perturbações na qualidade de vida local, 
com a protecção da flora e vegetação e linhas de água. 
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Para a fase de exploração, as medidas  referem-se: 
 

• acções de vistoria regular do estado dos taludes da zona de influência da albufeira 
e estabilidade dos paredões; 

• reposição da cobertura vegetal nas áreas intervencionadas e, eventualmente, nas 
margens das albufeiras, onde for futuramente considerado necessário, de modo a 
proteger os solos da erosão e a diminuir o arrastamento de terras para as águas 
da albufeira;  

• controlo do estado da qualidade da água com acompanhamento de amostragens 
e monitorização adequada respeitando a Directiva - Quadro da Água; 

• Assegurar a melhor utilização do recurso água e gestão dos caudais ecológicos. 
No caso da albufeira de Gostei, assegurar a compatibilização do uso da água para 
o abastecimento de água a Bragança e a rega do Aproveitamento Hidroagrícola 
de Gostei, sem a constituição de quaisquer conflitos. 

 
 
 
 
8.2 Monitorização Ambiental 

Serão ainda monitorizados os factores ambientais  julgados mais relevantes, face aos 
efeitos esperados, designadamente: 
 
 

Quadro 5 – Monitorização Ambiental Prevista 

Áreas Temáticas Fase de Pré - 
Construção 

Fase de 
Construção 

Fase 
Exploração Solução 

Qualidade da Água √ √ √ 
Solução I e 
Solução II 

Flora, Vegetação e Habitats √ √ √ 
Solução I 
Solução II  

Fauna √ √ √ 
Solução I, 
Solução II  

Ecossistemas Aquáticos √ √ √ 
Solução I e 
Solução II 

Ambiente Sonoro √ √  Solução II 

 
 
Em termos globais , considera-se que as medidas propostas contribuem para uma 
redução efectiva dos impactes negativos identificados e permitem também a sua 
compensação através de medidas específicas de valorização das zonas de implantação 
das duas Soluções, em associação com os futuros usos da albufeira. São por isso de um 
modo geral classificadas de importantes, contribuindo para a ocorrência de impactes 
residuais mais reduzidos. 
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9. CONCLUSÕES 

Os estudos agora concluídos correspondem à necessidade de resolução urgente da 
situação de grave carência de abastecimento de água potável ao concelho de Bragança, 
onde se tem registado ciclicamente situações críticas nos períodos secos com graves 
prejuízos sociais, económicos e risco para a saúde pública. 
 
Os estudos e iniciativas para a resolução desta situação têm vindo a ser desenvolvidas 
desde 1987, na sequência do projecto de Aproveitamento Hidráulico do Alto Sabor, 
aprovado em 1987 e que está executado em cerca de 90% e em operação. 
 
Este estudo tem por objectivo, de uma forma sistemática e integral, avaliar a existência 
de solução ou soluções fora das áreas protegidas que constituem a maior parte do 
concelho de Bragança e no interior das quais está localizado o Aproveitamento Hidráulico 
do Alto Sabor. 
 
Foi assim feito um levantamento exaustivo de todas as soluções possíveis como 
alternativas, tendo-se identificado três soluções fundamentais sobre as quais foram 
desenvolvidos projectos e estudos em termos semelhantes, com o mesmo nível de 
detalhe. 
 
Todas as outras hipóteses, em cerca de 1 500 km2 em redor de Bragança, não se 
mostraram viáveis ou fora das áreas protegidas. 
 
As três soluções escolhidas, cada uma delas com duas ou três variantes, foram 
desenvolvidas ao nível do Projecto base, projectando-se três barragens e centenas de 
quilómetros de condutas e infraestruturas. 
 
Os estudos desenvolvidos para estas soluções foram executadas com grande detalhe, 
trabalhos de campo e levantamentos exaustivos, tendo-se contactado centenas de 
pessoas e entidades, inclusive com inquéritos estruturados. 
 
Posteriormente, esses estudos foram completados, correspondendo às solicitações da 
Comissão de Avaliação do processo de Avaliação de Impacte Ambiental de Outubro de 
2010. 
 
Os estudos de detalhe realizados permitiram concluir que a Solução III, de que se 
desenvolveu o projecto e se fizeram todas as avaliações em termos de caracterização e 
avaliação de impactes, se revela inviável por não ter capacidade de fornecimento de 
água necessária ao sistema sem pôr em causa os seus fins primários, sendo a situação 
ainda mais grave se forem considerados outros fins de grande importância regional que 
comprometeriam investimentos feitos e toda a dinâmica social e económica local. Destes 
factores resultam uma clara rejeição das populações e entidades locais. 
 
Os elevados custos de investimento que esta solução exigiria, sem se conseguir atingir o 
objectivo de reforço do abastecimento a Bragança, seriam assim inconsequentes, para 
além de implicarem num custo a pagar por todos os utentes da concessão  
(33 Municípios) em cerca de 8% superiores. A Solução III revelou-se assim inviável. 
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Das duas soluções que são viáveis (Soluções I e II), o balanço dos seus impactes 
positivos e negativos conclui, que a Solução I – Reserva de água de Montesinho, na sua 
Variante B, é a mais favorável ambiental, técnica e economicamente. 
 
A Solução II, sendo viável, apresenta impactes mais significativos em todos os factores 
ambientais, sendo cerca de 3 vezes mais cara que a Solução I, o que terá implicações 
significativas no custo da água a distribuir, que seria onerada em cerca de 5% para toda 
a concessão. 
 
Os impactes directos da reserva de água de Montesinho, apresentam-se como 
assinaláveis e minimizáveis, não se tendo verificado que ponham em causa nenhum 
valor único. 
 
A utilização de todas as infraestruturas já construídas no Aproveitamento Hidráulico do 
Alto Sabor, que foram dimensionadas tendo em conta esta reserva, reduz de forma muito 
significativa os impactes globais. 
 
Tendo em conta que ambas as soluções viáveis utilizam o Parque Natural como origem 
da água, a Solução I com a constituição de uma albufeira ou de um lago e de uma 
pequena conduta, e a Solução II com um açude no mesmo local e um conjunto de 
condutas de grande extensão para a ligação à barragem de Gostei, concluiu-se que o 
impacte dentro do Parque é semelhante, mas globalmente as soluções apresentam-se 
diferentes quer ambientalmente, quer economicamente, quer de garantia de 
abastecimento. 
 
Confirma-se assim, como conclusão final, que não existe alternativa ao reforço do 
abastecimento de água a Bragança fora do Parque Natural de Montesinho e das áreas 
protegidas, estando assim reunidas as condições para o cumprimento das condições 
definidas no Regulamento do Plano de Ordenamento do Parque Natural de Montesinho e 
da respectiva legislação comunitária. 
 
 




