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1. INTRODUÇÃO
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º
197/2005, de 8 de novembro), a Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste (ARH do Tejo e
Oeste, atualmente integrada na Agência Portuguesa do Ambiente - APA), na qualidade de serviços de
licenciamento, enviou ao Gabinete de Avaliação de Impacte Ambiental da APA (APA/GAIA 1), para
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao
Anteprojeto do "Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel-Lote 1T", cujo proponente é a Soares da Costa
Hidroenergia 1T Lda. Refira-se que a ARH do Tejo e Oeste e o GAIA são serviços que integram a Agência
Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA). Por sua vez, a EDP, enquanto concessionária da rede, atribui o ponto
de receção para ligação ao sistema público de energia.
O projeto foi instruído ao abrigo da alínea g), do n.º 10 do Anexo II da referida legislação, enquadrado nas
disposições do Caso Geral: Barragens e outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de

forma permanente (não incluídos no anexo I) - Altura ≥ 15 m ou volume ≥ 0,500 hm3 ou albufeira ≥ 5 ha
ou coroamento ≥ 500 m.

Através do ofício n.º S-006040/2012, de 23/07/2012, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, nomeou,
ao abrigo do Artigo 9º do Decreto-Lei acima referido, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas
seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Gabinete de Avaliação de Impacte Ambiental
(APA/GAIA), Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental
(APA/DCOM), Agência Portuguesa do Ambiente, I.P./Administração da Região Hidrográfica do Tejo e Oeste
(APA/ARH Tejo e Oeste), Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Direção-Geral do
Património Cultural (DGPC), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do
Tejo (CCDR LVT), Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN) e Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:
APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros
APA/DCOM – Eng. Augusto Serrano
APA/ARH Tejo e Oeste – Dr.ª Tânia Pontes
DGPC – Dr.ª Maria Ramalho
CCDR LVT – Eng. João Gramacho
ICNF – Dr.ª Ana Raquel Sousa
LNEG – Dr. José Romão
ISA/CEABN – Arq.ª Sandra Mesquita e Arq. João Jorge
O prazo, previsto no n.º 4 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro), para a CA se pronunciar sobre a conformidade do EIA,
termina a 6 de maio de 2003.
Foi efetuada a análise do EIA, completado com o Aditamento, de forma a verificar se o mesmo continha,
em função do definido no Artigo 12º do Decreto-Lei supra referido, a informação adequada, face aos
conhecimentos e métodos de avaliação existentes, e à fase em que o mesmo se encontra, que permitisse
prosseguir o procedimento de AIA.

2. PROJECTO EM AVALIAÇÃO E ANTECEDENTES
O EIA em avaliação é referente ao Anteprojeto do "Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel-Lote 1T",
que tem por objetivo a construção de um açude (com exploração a fio-de-água), com aproveitamento do
tipo pé de barragem, para produção de energia elétrica utilizando a água do rio Zêzere. O açude será em
betão com comportas, com uma altura de cerca de 5,9 m e uma central em pé de barragem onde serão
instalados grupos turbo-geradores que permitirão produzir, em ano médio, cerca de 14,95 GWh/ano. O
volume a armazenar é cerca de 0,9 hm3 e a área inundada aproximadamente 40 ha.

1
Na sequência da publicação da Portaria n.º 108/2013, de 15 de março /que determina a organização interna da APA), o GAIA
passou a designar-se Departamento de Avaliação Ambiental (DAIA)
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O projeto desenvolve-se no rio Zêzere (afluente da margem direita do rio Tejo), distrito de Santarém,
abrangendo as freguesias de São Pedro de Tomar (concelho de Tomar), de Praia do Ribatejo (concelho de
Vila Nova da Barquinha) e de Martinchel (concelho de Abrantes).
O "Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel - Lote 1T" foi objeto de apresentação de Proposta de
Definição do Âmbito (PDA) relativa ao EIA a desenvolver em fase de Anteprojeto. Na sequência da
apreciação efetuada, a CA emitiu o respetivo Parecer em junho de 2011, tendo deliberado favoravelmente
sobre a PDA apresentada e identificado os aspetos a abordar no EIA para além do proposto na PDA.
O projeto do "Aproveitamento Hidroelétrico Martinchel Lote 1T" resulta do concurso público lançado em
outubro de 2010 pela ARH do Tejo I.P. e realizado em conformidade com a Resolução do Conselho de
Ministros n.º 72/2010, de 10 de setembro, que regula a adjudicação dos contratos de implementação e de
concessão destinados à captação de água do domínio público hídrico para a produção de energia
hidroelétrica e para a conceção, construção, exploração e conservação das respetivas infraestruturas
hidráulicas. A assinatura do Contrato de Implementação realizou-se em dezembro de 2010.

3. ANÁLISE DA CONFORMIDADE DO EIA
O EIA, datado de junho de 2012, é da responsabilidade da empresa TTerra – Engenharia e Ambiente, Lda.
e foi elaborado entre setembro de 2011 e junho de 2012. É composto pelos seguintes volumes:
Resumo Não Técnico
Relatório Síntese
O EIA foi acompanhado do respetivo Anteprojeto.
No âmbito da avaliação de conformidade e correspondente análise efetuada, a CA considerou que o
proponente deveria apresentar um Aditamento com informação que, por um lado, esclarecesse as dúvidas
levantadas pelos documentos em análise, e por outro, completasse a informação apresentada no EIA.
Neste sentido, o pedido de elementos elaborado pela CA foi remetido pela Autoridade de AIA ao
proponente (conforme Anexo I), tendo sido solicitada a apresentação de esclarecimentos e de informação
complementar a vários níveis, nomeadamente quanto:
Aos aspetos gerais e do projeto;
Aos fatores ambientais, ao nível da situação de referência, avaliação de impactes e medidas de
minimização, sendo colocadas questões gerais (abrangendo vários fatores ambientais) e questões
específicas, ao nível da Geologia, Geomorfologia e Geotecnia, dos Recursos Hídricos e Qualidade
da Água, da Paisagem, do Ordenamento do Território, da Sócio-economia e do Património;
À necessidade de reformulação do Resumo Não Técnico.
Foi solicitado ao proponente que remetesse os elementos até ao dia 28 de setembro de 2012. O
proponente solicitou várias vezes a prorrogação do prazo para entrega dos referidos elementos.
Em 7 de janeiro de 2013 o proponente remeteu documentação pretendendo dar resposta a parte do
solicitado.
Atendendo a que:
Foram remetidos 3 exemplares em papel e 2 cópias em formato digital (CD) do Aditamento, sendo
que a totalidade dos exemplares deve ser apresentada em papel e em número idêntico ao de
exemplares do EIA, uma vez que o documento em causa constitui um Aditamento ao mesmo
(ponto 2, número 2 da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril);
O ofício do proponente refere que "No presente aditamento são fornecidos os elementos

solicitados, que não estão dependentes de informação de base que ainda está a ser reunida (…).
Netas condições, toda a informação em falta acima referida será apresentada tão breve quanto
possível.";

a documentação foi devolvida ao proponente (conforme ofício da APA que consta do Anexo II) tendo sido
comunicado que:
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"para efeitos de deliberação sobre a conformidade dos documentos recebidos para o procedimento
de AIA, a informação a apresentar como Aditamento ao EIA deverá ser entregue conjuntamente,
num único documento, por uma única vez, não sendo aceitável que tal ocorra parcelarmente.
Face ao exposto, devolve-se a documentação enviada por V. Ex.a, aguardando-se o envio do
Aditamento ao EIA (incluindo o RNT reformulado) que dê resposta à totalidade da informação
solicitada e no número adequado de exemplares em papel, de acordo com o previsto na legislação
em vigor, agradecendo-se ainda o envio em suporte informático. Recorda-se também a
necessidade de cumprimento das especificações previstas na legislação em vigor, no que concerne
ao envio do RNT reformulado (ponto 8, artigo 12º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro).
Deste modo, continua suspenso o prazo do procedimento de AIA (de acordo com o n.º 4 do Artigo
13º do Decreto-Lei acima mencionado), prorrogando-se novamente o prazo para apresentação da
informação solicitada, devendo a mesma dar entrada nesta Agência até ao dia 15/02/2013."
Posteriormente foram novamente solicitadas pelo proponente prorrogações do prazo para entrega da
informação, bem como esclarecimentos de ordem técnica sobre a informação a apresentar referente ao
fator ambiental Paisagem.
A informação foi apresentada em 19 de abril de 2013. Deste modo, o prazo para a CA se pronunciar sobre
a conformidade do EIA, termina a 6 de maio de 2013.
Na sequência do pedido de elementos foram remetidos os seguintes documentos, datados de abril de
2013:
Aditamento
Resumo Não Técnico
3.1.

APRECIAÇÃO GERAL

Na presente análise de conformidade, a CA atendeu aos aspetos que o EIA deve obedecer em termos de
estrutura e conteúdo mínimo, constantes no art.º 12 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de maio (na sua
atual redação) e constantes do Anexo II da Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril (Normas Técnicas para a
Estrutura do Estudo de Impacte Ambiental).
Os critérios utilizados na ponderação sobre Conformidade do EIA são os constantes no documento
emanado pelo Gabinete do Secretário de Estado do Ambiente, intitulado "Critérios Para a Fase de
Conformidade em AIA" disponível no Site da APA – http://www.apambiente.pt.
Salienta-se, que o presente documento não pretende constituir uma listagem exaustiva de todas as lacunas
e imprecisões do EIA, completado com o respetivo Aditamento, mas sim apresentar as evidências
suficientes que permitam fundamentar uma decisão relativamente à conformidade do EIA, completado com
o respetivo Aditamento.
Em termos globais, verifica-se que o Aditamento não deu uma adequada e cabal resposta ao pedido de
elementos adicionais da CA, em aspetos relevantes e essenciais à avaliação ambiental do projeto, sendo em
alguns casos a resposta omissa, sem que seja apresentado qualquer justificação para o facto.
No Aditamento é explicitamente referido que "No presente aditamento são fornecidos alguns dos elementos
solicitados (…)".
Face ao documento intitulado "Critérios para a Fase de Conformidade do EIA", disponível no site da APA,
em AIA digital, tal facto determina a declaração de desconformidade do EIA:

É declarada a desconformidade do EIA sempre que o aditamento:
2. Não dê resposta adequada ao pedido de elementos adicionais da Comissão de Avaliação, em
aspetos relevantes e essenciais à avaliação ambiental do projeto.
A CA considera, assim, que o EIA, completado com o Aditamento, não contém a informação adequada à
fase de Anteprojeto, não apresentando o conteúdo mínimo necessário para que seja possível à CA
identificar e avaliar os potenciais impactes ambientais resultantes da implementação do projeto, não
cumprindo assim o expresso no ponto 3 do artigo 12º da legislação acima referida.
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Da verificação e análise efetuada ao EIA, completado com o Aditamento, e em concordância com os
Critérios supra mencionados, a CA verificou o não cumprimento dos Critérios 1, 3, 4, 6, 7, 11, 15, 17 e 19.
Para além desta apreciação geral, no ponto seguinte procede-se à análise específica dos aspetos para os
quais se considera que a informação apresentada no Aditamento não permite colmatar as lacunas que
tinham sido identificadas pela CA. Deste modo, na apreciação específica que de seguida se efetua, seguirse-á a estrutura constante no pedido de elementos elaborado pela CA.
3.2.

APRECIAÇÃO ESPECÍFICA

1. Aditamento ao Relatório Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
A. Aspetos Gerais e do Projeto
4.
Atendendo ao referido no Cap. 8.7 - Alternativas Consideradas, relativamente à instalação da
Central na margem esquerda – "(…) evitará o atravessamento de povoações (…)" – detalhar os
motivos para a implantação da central na margem direita.
Por outro lado, sendo referido que "(…) a alternativa considerada compreende a localização da
Central da margem esquerda ou na margem direita":
 Detalhar e descrever quais as implicações destas alternativas de localização da Central nos
restantes elementos do projeto, bem como nos projetos complementares;
 Esclarecer em que medida esta alternativa de localização da Central foi considerada no
Anteprojeto e avaliada no âmbito do EIA, uma vez que não são apresentados elementos que
evidenciem essa avaliação bem como a correspondente cartografia para as duas localizações.
5.
Apresentar cartografia (a escala adequada) que permita a clara perceção da implantação e
características de todos os elementos que integram o projeto (incluindo os projetos
complementares).
No que se refere aos acessos, esta cartografia deverá identificar os que serão objeto de
melhoramento/beneficiação e os que serão construídos de novo, bem como os que serão
temporários (para permitir a construção do projeto) e os que serão definitivos (se manterão na
fase de exploração).
Relativamente aos acessos, apesar de no EIA ser mencionado (Capítulo. 11.10.2)
"Face ao desenvolvimento do Projeto não foi possível quantificar neste Estudo o volume de
trafego que existirá na fase de construção, bem como caracterizar os troços dos caminhos
que serão melhorados e construídos. Assim, remete-se para a fase de projeto de execução a
quantificação do trafego por tipologia (ligeiros e pesados), e a caracterização dos caminhos a
intervencionar."
considera-se necessário a apresentação desta informação, tal como já referido.
8.
No que concerne à linha elétrica de média tensão e à conduta de abastecimento de água potável,
detalhar as suas características de modo a completar a informação apresentada.
13. Apresentar a descrição da localização prevista para o estaleiro e para a ensecadeira para desvio do
rio, devendo a mesma incluir a descrição das respetivas características e ser acompanhada de
cartografia a escala adequada. Relativamente ao estaleiro a informação deverá incluir a referência
ao parque de máquinas os locais de manutenção e lavagem da maquinaria, os locais de
armazenamento de potenciais contaminantes, em particular óleos e hidrocarbonetos, instalações
sociais e sanitários.
Especificamente no que se refere ao estaleiro, clarificar qual é efetivamente a localização prevista
uma vez que ao longo do EIA tanto é referida a implantação na margem direita como na margem
esquerda, com implicações ao nível da avaliação de impactes efetuada para os vários fatores
ambientais.

A informação apresentada no Aditamento em resposta a estes aspetos apresenta várias lacunas e suscita
vários comentários:
Sendo apresentado no Aditamento um desenho (Desenho 4) com as duas alternativas de instalação
da Central, no mesmo é assumida como proposta definitiva a alternativa da margem direita
(Alternativa 2), sendo que o Anteprojeto apresentado é desenvolvido para esta alternativa. Mesmo
este desenho, não representa a totalidade dos elementos do projeto para as duas alternativas (p.ex.
no que se refere à escada de peixes).
De acordo com o Aditamento verifica-se que esta decisão não se afigura claramente fundamentada,
uma vez que como justificação é somente referido ser onde há espaço disponível e que na margem
esquerda (Alternativa 1) iria atravessar a Estrada existente e a linha elétrica atravessaria o rio: o
quadro apresentado, com uma muito sintética e pouco coerente (face à decisão de localização para
implantação da Central) comparação entre as duas alternativas de localização, não permite
efetivamente compreender porque foi adotada a Alternativa 2 para implantação da Central.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2596
Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel-Lote 1T (Anteprojeto)

4

Parecer da Comissão de Avaliação
Análise da Conformidade do EIA
Maio de 2013

Na informação apresentada continuam a subsistir lacunas ao nível dos projetos complementares, não
sendo efetuada a análise das respetivas implicações nos mesmos (em termos de implantação e
características), considerando a Alternativa 1. A informação apresentada reporta-se à Alternativa 2.
A informação relativa à conduta de abastecimento de água é muito lacónica, pouco acrescenta ao
que consta no EIA, não sendo apresentado o seu traçado.
A informação relativa à linha é idêntica à do EIA, não sendo descrito o seu traçado, supondo-se pela
representação cartográfica que, eventualmente, será atravessada uma povoação, sem que este
aspeto seja abordado.
Relativamente aos acessos, a cartografia, no seu conjunto, não é coerente apresentando
discrepâncias que dificultam uma noção precisa das caraterísticas do projeto: especificamente no
que se refere aos que deverão ser objeto de melhoramento como em relação aos que serão
construídos de novo. Acresce ainda que não é compreensível como será efetuada a ligação entre o
caminho definitivo a construir a partir da Central e a estrada que liga à povoação de Matos.
Por outro lado, não existe qualquer referência ao modo de acesso ao local de depósito definitivo
(D3) representado no Desenho 7 do Aditamento.
No que concerne aos volumes de tráfego, acresce que não é percetível se foram considerados os
movimentos para condução a depósito definitivo.
No que se refere ao estaleiro, sendo assumida a sua localização na margem direita, não são
abordadas as respetivas implicações de localização caso seja adotada a Alternativa 1 (margem
esquerda) nem, consequentemente, efetuada a respetiva avaliação de impactes.
É apresentada uma planta de localização com a definição das várias áreas que compõem o estaleiro.
Contudo, não é apresentada uma descrição/caracterização de cada uma destas áreas, não sendo
efetuada uma avaliação a nível dos impactes resultantes da área de implantação do estaleiro.
Em síntese, em nenhum momento as duas alternativas referidas são efetivamente analisadas e comparadas
com o mesmo nível de detalhe, considerando ainda as respetivas implicações.
11. Considerando que a concretização do Projeto envolve a realização de escavações e/ou aterros e
uma vez que apenas foi apresentado no EIA o valor de escombros estimado (Quadro 5), deverão
ser estimados, de forma detalhada o volume total de material escavado e o volume total de terras
que serão utilizadas para a construção de aterros, bem como o seu balanço.

A informação apresentada no Aditamento é pouco clara e ainda de difícil perceção quando cruzada com a
do EIA, não sendo possível percecionar a sua coerência.
12. Indicar quais os locais de depósito ou aterro possíveis/previstos (quer temporários quer
definitivos) para os materiais resultantes da abertura das fundações da barragem e da construção
das restantes infraestruturas. Esta informação deve ser acompanhada da respetiva representação
cartográfica.

Sendo apresentado no Aditamento o Desenho 7 com a localização dos locais de depósito de aterro, verificase que no mesmo está representada a área de depósito definitivo (D3), a qual se situa a uma distância
considerável do projeto, sem que seja descrito que área é esta.
B. Fatores Ambientais - Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização
B.1. Geral
d. Esclarecer o fato de, para a generalidade dos fatores ambientais, a avaliação de impactes não
abranger os projetos complementares.

No Aditamento a justificação apresentada refere-se à ausência de informação à data de apresentação do
EIA. Sendo apresentada no Aditamento uma avaliação e impactes da linha elétrica e dos acessos, verificase que a mesma se apresenta muito sintética e sem fundamentação sobre os impactes identificados e
respetiva significância atribuída, sendo referido que a mesma deverá ser pormenorizada (qualitativa e
quantitativamente) em fase de desenvolvimento do Projeto. Por outro lado, não é apresentada a respetiva
avaliação para os restantes projetos complementares: conduta de abastecimento, dragagem, ensecadeiras;
intervenções nos taludes.
Acresce ainda o facto, já acima mencionado, de ausência de análise dos impactes considerando a
alternativa de implantação da central na margem esquerda do rio, com as eventuais alterações nos projetos
complementares.
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B.1. Geologia, Geomorfologia e Geotecnia

O Aditamento não responde à maioria dos aspetos solicitados, evidenciando-se como elementos essenciais
os seguintes:
A caracterização da situação de referência do fator ambiental geologia, no que diz respeito à
cartografia geológica, exposta no Desenho 13 do Aditamento é pouco legível e apresenta erros
grosseiros (afloramentos do Neogénico - N2 - a serem atravessados pelo rio Zêzere), quer devido à
ausência de resolução quer pela sua legenda ser incompreensível (está representada na legenda e
no esboço litologias da unidade Complexo Vulcânico de Lisboa, CVL, quando estas não afloram na
área). De facto, a cartografia geológica apresentada na escala (1/50 000) constitui uma ampliação
da Carta Geológica de Portugal 1/1 000 000 (2010) do Laboratório Nacional de Energia e Geologia
com imprecisões significativas nos traçados dos limites geológicos e na designação das unidades. A
cartografia apresentada não corresponde à realidade geológica da área em análise;
A descrição de referência da tectónica da área apresentada no Aditamento continua bastante
incompleta, dado que só foca aspetos da geologia regional com pouco interesse para a análise do
projeto. É importante, para avaliação do local onde se pretende instalar a barragem e, consequente
albufeira, a medição e representação cartográfica das atitudes das estruturas planares principais (em
particular, a xistosidade) e o reconhecimento de falhas, de forma a compreender a sua estrutura
geológica.
B.2. Recursos Hídricos e Qualidade da Água
1. Situação de referência
1.2
Recursos Hídricos Subterrâneos
a. Apresentar cartografia, a uma escala adequada, com um inventário das captações de água
subterrânea, existentes na área em estudo e na sua envolvente; esta cartografia deverá ser
acompanhada de uma tabela com as características dos pontos de água assinalados.
Estes dados deverão implicar uma análise à possível afetação das captações existentes na
proximidade e envolvente do Projeto, tendo em atenção não só aos aspetos quantitativos, como
os aspetos qualitativos, em função da piezometria, do sentido do escoamento subterrâneo, e
níveis captados. Neste sentido, deverão ser solicitados estes dados à entidade licenciadora das
utilizações dos recursos hídricos subterrâneos.

A resposta a esta questão está incompleta uma vez que não foi realizada uma análise à possível afetação
das captações localizadas na envolvente do Projeto, atendendo às distâncias à área de intervenção,
profundidades de captação e sentido de escoamento.
b. Deverá ser apresentada uma avaliação da vulnerabilidade, de acordo com as características
hidrogeológicas, das unidades geológicas identificadas no EIA.

Não é apresentada fundamentação para a ponderação atribuída aos vários parâmetros na aplicação do
método DRASTIC para avaliação da vulnerabilidade local. Este esclarecimento considera-se necessário
quando, como exemplo, é atribuída uma ponderação ao parâmetro D, apesar de na questão 1.2.c) ser
referido não ter sido possível a caracterização piezométrica da área em estudo.
De referir que de acordo com o Estudo Geológico e Geotécnico, o maciço rochoso na área de intervenção
foi considerado permeável a muito permeável (ensaios de Lugeon).
c. Deverá ser realizada uma caracterização piezométrica da área de estudo (que poderá ser efetuada
mediante a medição dos níveis de água em captações existentes na envolvente, bem como através
de medições dos níveis em furos de sondagem de prospeção geológica/geotécnica que venham a
ser executados). Deverão ser mencionadas as profundidades previstas nas escavações a realizar
durante a fase de construção da Aproveitamento Hidroelétrico e profundidades para fosso de
acesso às válvulas de seccionamento das condutas e aos equipamentos de comando das
comportas do açude, considerada a possibilidade de intersecção de níveis aquíferos locais.

A existência de captações na envolvente da área do Projeto e a informação disponível sobre as mesmas,
bem como informação complementar fornecida pelo Estudo Geológico e Geotécnico, deveria ter implicado a
devida análise e a apresentação de uma caracterização da piezometria, tal como o solicitado.
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2. Avaliação de impactes
a. Tendo em conta o acima solicitado relativamente à Situação de Referência, deverão ser revistos os
capítulos relativos à avaliação de impactes durante a fase de construção e exploração.
Salienta-se que os impactes expectáveis nos recursos hídricos subterrâneos estão condicionados
pela vulnerabilidade à poluição e pela intersecção do nível de água local, nomeadamente no que
se refere aos impactes do projeto sobre as captações privadas existentes na área de estudo e sua
envolvente mais próxima.
b. Acresce que devem ser analisados e avaliados os impactes na qualidade água na fase de
construção.

A resposta apresentada para estas questões fica comprometida, face às lacunas identificadas na informação
apresentada para as questões anteriores.
Acresce referir que, contrariamente ao afirmado no Aditamento e de acordo com o Estudo Geológico e
Geotécnico, o maciço rochoso foi considerado permeável a muito permeável (ensaios de Lugeon).
B.3. Paisagem

A Carta de Capacidade de Absorção Visual apresentada no Aditamento não corresponde ao solicitado. Esta
carta constitui um elemento fulcral na avaliação do fator ambiental Paisagem, uma vez que caracteriza,
cartograficamente, as áreas que se encontram cenicamente mais expostas, sendo fundamental para se
poder avaliar a expressão que eventuais atividades ou elementos a introduzir futuramente possam assumir.
A carta apresentada, ao contrário do solicitado em pedido de elementos adicionais, foi elaborada através do
cruzamento de cartas de classificação de tipos de relevo e de usos do solo, não considerando as áreas de
visibilidade (bacias visuais) a partir dos potenciais pontos de observação - nomeadamente da povoação de
Matos.
Como tal, esta carta não traduz convenientemente o parâmetro Capacidade de Absorção Visual,
comprometendo toda a análise da Paisagem posterior, nomeadamente a caracterização da Sensibilidade
Visual, assim como toda a subsequente análise de impactes na Paisagem decorrentes da implementação do
projeto.
Adicionalmente, alguns esclarecimentos solicitados no pedido de elementos adicionais não foram
respondidos: apresentação da Bacia Visual dos Estaleiros; esclarecimento quanto a eventuais alternativas
de localização para o estaleiro, face à sua exposição visual e proximidade à povoação de Matos;
esclarecimento quanto ao acesso proposto ao estaleiro, cujo traçado total não é claro, parecendo
desenvolver-se numa zona de festo e com grande exposição visual, em particular para a EN358-2 (via
panorâmica).
B.6. Património

A cartografia, no seu conjunto, apresenta discrepâncias que dificultam uma noção precisa das caraterísticas
do projeto (tal como já acima mencionado), nomeadamente em situações que se relacionam diretamente
com a avaliação efetuada para o fator Património.
Tendo em conta os elementos apresentados no Aditamento e especialmente a Carta de Visibilidade do Solo,
verifica-se que de facto não foram analisadas alternativas do Projeto. Assim sendo, e dado que não foi
efetuada a prospeção sistemática (fator essencial à caraterização da situação de referência) de um
conjunto significativo de elementos do Projeto (incluindo os elementos complementares), nomeadamente
central, linha elétrica, acessos, estaleiro e zona de aterro definitivo, conclui-se que a avaliação de impactes
apresentada para estas áreas no Aditamento não pode ser considerada, visto não se fundamentar numa
caracterização sustentada em trabalho de campo elaborado por equipa de arqueólogos.
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4. CONCLUSÃO
No âmbito da avaliação de conformidade do EIA e correspondente análise efetuada, a CA considerou que o
proponente deveria apresentar um Aditamento com informação que, por um lado, esclarecesse as dúvidas
levantadas pelos documentos em análise, e por outro, completasse a informação apresentada no EIA.
Verifica-se que o Aditamento apresentado, para um conjunto substancial das questões colocadas, não deu
uma adequada e cabal resposta ao pedido de elementos adicionais da CA, em aspetos relevantes e
essenciais à avaliação ambiental do projeto, sendo em alguns casos a resposta omissa, sem que seja
apresentado qualquer comentário para o facto. Face ao documento intitulado "Critérios para a Fase de
Conformidade do EIA", disponível no site da APA, em AIA digital, tal facto determina a declaração de
desconformidade do EIA.
A CA considera, assim, que o EIA, completado com o Aditamento, não permite atingir os objetivos
fundamentais da Avaliação de Impacte Ambiental, não contém a informação adequada à fase de
Anteprojeto, não apresentando o conteúdo mínimo necessário para que seja possível à CA identificar e
avaliar os potenciais impactes ambientais resultantes da implementação do projeto, bem como não permite
a cabal compreensão das diferentes componentes projeto, não permitindo uma adequada previsão de
impactes nem validar a avaliação efetuada, não cumprindo assim o expresso no ponto 3 do artigo 12º do
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio (alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de
Novembro).
Assim, a CA pronuncia-se pela desconformidade do EIA, relativo ao projeto "Aproveitamento Hidroelétrico
Martinchel Lote 1T" o que, de acordo com o disposto no n.º 8 do artigo 13º da legislação acima
mencionada, determina o encerramento do processo.

Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2596
Aproveitamento Hidroelétrico de Martinchel-Lote 1T (Anteprojeto)

8

Parecer da Comissão de Avaliação
Análise da Conformidade do EIA
Maio de 2013

ANEXO I

Pedido de elementos adicionais (fax APA 250/12/GAIA, de 29/8/2012)
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ANEXO II

Devolução de documentos (ofício APA S-000296/2013, de 16/1/2013)
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