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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO
APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO SISTELO

NOTA INTRODUTÓRIA

No presente volume apresentam-se elementos adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) relativo ao Processo de AIA do "Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo" (Estudo de
Viabilidade Técnico-Económica), cujo proponente é a HIDROCENTRAIS REUNIDAS, S.A.,
pretendendo dar resposta às solicitações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
enquanto Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), expressas no Ofício com a
Ref. 41/2013/GAIA que se reproduz no Apêndice 1.
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ELEMENTOS ADICIONAIS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE DE AIA

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)
1. Descrição geral do projecto
– a. Atualizar as entidades referidas na página 5 do Volume I, Tomo I, que
fizeram parte da Comissão de Avaliação do anterior processo de Avaliação de
Impacte Ambiental.
Apresenta-se de seguida o parágrafo da página 5 do Volume 1, Tomo 1 actualizado de
acordo com o solicitado.
O EIA foi sujeito a avaliação pela Autoridade de AIA. (Processo de AIA n.º 1453) em 2005. A
Comissão de Avaliação (CA) do EIA foi constituída por técnicos dos seguintes organismos
públicos: Agência Portuguesa de Ambiente (antigos Instituto do Ambiente e Instituto da
Água), Instituto de Conservação da Natureza (actual Instituto de Conservação da Natureza e
das Florestas), Instituto Português de Arqueologia (actual Direcção Geral do Património
Cultural) e Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.
– b. Apresentar uma descrição da linha elétrica que fará a ligação à Rede
Elétrica Nacional, bem como cartografia com o corredor da linha elétrica.
Prevê-se, para a ligação da central hidroeléctrica de Sistelo à rede do Sistema Eléctrico
Público, a construção de um ramal em linha aérea, a 60 kV (média tensão), com condutores
em AA de secção não inferior a 160 mm2, cuja extensão aproximada será de 6 km. A ligação
da central à rede receptora será efectuada por meio de um disjuntor de protecção que
funcionará como órgão de corte da interligação.
Nesta fase – Estudo de Viabilidade Técnico-Económica – o traçado da linha eléctrica de
ligação à Rede Eléctrica Nacional (REN) ainda não se encontra definido. A definição do
traçado será futuramente alvo de um projecto de execução e respectivo licenciamento,
autónomos e da responsabilidade da EDP-Distribuição bem como a construção e
manutenção da linha eléctrica pertencem à jurisdição da EDP-Distribuição.
A construção e manutenção da linha eléctrica pertencem também à jurisdição da EDPDistribuição.
No entanto e pese embora a ausência do traçado definitivo, passamos a apresentar em
Anexo - imagem JPEG sistelo_linha, a cartografia com o corredor previsto para a linha
eléctrica.
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– c. Relativamente à linha elétrica, deverá ser esclarecido qual o ponto de
ligação à Rede Elétrica Nacional, uma vez que é referido o Posto de Corte de
Alagoa de Cima em diversas situações e na página 15 (Volume I, Tomo I) é
referida a subestação de Vale do Minho.
O ponto de ligação à Rede Eléctrica Nacional é, efectivamente, o Posto de Corte de Alagoa
de Cima. A referência à subestação de Vale do Minho na página 15 do Volume 1, Tomo 1
trata-se de um lapso.
Apresenta-se no Anexo 1 o Ofício EI 2.0/886, de 29 de Abril de 2009, da Direcção Geral de
Energia e Geologia, acerca das condições de ligação da central hidroeléctrica do Sistelo à
rede eléctrica.
– d. Indicar a extensão de todo o circuito hidráulico, desde o açude até à central
hidroeléctrica. Indicar também a extensão da conduta de derivação e da
conduta forçada, uma vez que estes valores diferem da página 1 para a página
27 do Volume I, Tomo I.
O circuito hidráulico, desde o açude até à central hidroeléctrica, possui uma extensão de
5 745 m. A conduta de derivação possui cerca de 290 m de extensão e a conduta forçada
possui cerca de 5 455 m de extensão.
A referência aos valores indicados na página 1 do Volume 1, Tomo 1, trata-se de um lapso.
– e. Esclarecer se o caminho florestal existente utilizado para acesso à câmara
de sedimentação irá necessitar de beneficiação.
O caminho florestal existente utilizado para acesso à câmara de sedimentação não será
beneficiado. Efectivamente, no final dos trabalhos de construção serão repostas as
condições iniciais do mesmo. A reposição das (más) condições de circulação viária que este
caminho possui assume grande importância para as espécies faunísticas que ocorrem, de
forma a não estimular uma maior presença humana no local após o final dos trabalhos.
– f. Apresentar cartografia com os acessos que serão utilizados, identificando
os acessos existentes, a construir e a beneficiar, caracterizando as áreas a
afetar e indicar as principais características desses acessos (nomeadamente a
sua extensão e largura).
Apresenta-se a este respeito o Desenho 02 – Folha 04.
Os acessos previstos para o AHE de Sistelo aproveitam ao máximo a rede de caminhos
existentes na zona, e serão beneficiados e/ou prolongados, quando necessário,
possibilitando o acesso aos locais de implantação das principais estruturas. Refira-se ainda
que será interdita a criação de acessos provisórios na fase de obra.
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Tanto na fase de construção como na fase de exploração do aproveitamento é prevista
maioritariamente a utilização e/ou o prolongamento dos seguintes acessos:
– acesso à câmara de sedimentação: será utilizado o caminho florestal existente, com
cerca de 4 500 m de extensão e que apresenta larguras variáveis de 3 a 5 m. A
envolvente do caminho é caracterizada essencialmente por matos e povoamento
florestal misto (pinheiro-bravo, pinheiro-da-casquinha e camecipáris-do-oregão) –
ver Desenho 03 do Volume 2 do EIA, relativo aos Usos do Solo. No final dos
trabalhos de construção, tal como já referido anteriormente, serão repostas as
condições iniciais deste troço. A reposição das condições de circulação viária deste
caminho (actualmente pouco transitável) assume grande importância para as
espécies faunísticas que ocorrem, de forma a não estimular uma maior presença
humana no local após o final dos trabalhos.

Foto 1 – Caminho florestal de acesso à câmara de sedimentação.

– acesso ao açude: serão utilizados cerca de 300 m do caminho de pé posto
existente, situado na meia encosta da margem direita do rio Vez, que apresenta
uma largura de cerca de 3 m e cuja circulação é meramente pedonal. A envolvente
do caminho é caracterizada essencialmente por matos, onde os afloramentos
rochosos são comuns. Na fase de construção, este caminho será beneficiado
apenas o suficiente para garantir a circulação de um veículo de cada vez para
acesso aos trabalhos na frente de obra do açude. Após o final dos trabalhos de
construção, o caminho permanecerá beneficiado para as eventuais operações de
manutenção pontualmente requeridas no açude.
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Foto 2 – Caminho de acesso à câmara de sedimentação.

– acesso à central: com uma extensão total de aproximadamente 550 m,
desenvolve-se na encosta da margem direita do rio Vez e constituirá um
prolongamento da EN 304, próximo da cota 340. A envolvente do acesso é
caracterizada essencialmente por matos e povoamento florestal misto. Este acesso
aproveitará parte de um caminho de pé posto existente na encosta numa extensão
de cerca de 300 m e terá um novo troço com cerca de 250 m de extensão. O perfil
tipo será de escavação a meia encosta, com uma faixa de rodagem 3,5 m de
largura. O declive médio da rasante é de cerca de 20 %. Este acesso será de
utilização permanente e permitirá a passagem de veículos até 400 kN, pelo que será
colocada uma camada de macadame (tout-venant) com 0,20 m de espessura na
faixa de rodagem. Este acesso tornar-se-á definitivo na fase de exploração.

Foto 3 – Acesso à central.

– g. Esclarecer a contradição existente entre a proposta de beneficiação de
acesso (caminho florestal) ao açude e manutenção com vista à sua utilização
durante a fase de exploração (página 39 do Volume I, Tomo I) e a proposta de
no final dos trabalhos de construção da conduta implantada sob este caminho
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serem repostas as más condições iniciais para circulação viária, por forma a
evitar maior presença humana no local (página 54 do Volume I, Tomo I).
O caminho florestal de acesso à câmara de sedimentação não será beneficiado. Trata-se de
um caminho com uma certa largura que apresenta actualmente condições pouco
transitáveis para a circulação rodoviária, excepção feita a tractores agrícolas e viaturas todoo-terreno. Sob este caminho serão implantados cerca de 4 500 m de conduta forçada. Após
o final dos trabalhos de construção serão repostas as condições iniciais do mesmo. A
reposição das (más) condições de circulação viária que este caminho actualmente possui
assume grande importância para as espécies faunísticas que ocorrem, de forma a não
estimular uma maior presença humana no local após o final dos trabalhos. Este constitui,
assim, um acesso existente que não será beneficiado.
A meia encosta da margem direita do rio Vez, entre a câmara de sedimentação e o açude,
existe actualmente um caminho de pé posto cuja circulação é meramente pedonal. Este
caminho será, durante a fase de construção, beneficiado apenas o suficiente para garantir a
circulação de um veículo para acesso aos trabalhos na frente de obra do açude. Este
constitui, assim, um acesso existente a beneficiar. Após o final dos trabalhos de construção,
o caminho permanecerá beneficiado para as eventuais operações de manutenção
pontualmente requeridas no açude.
A este respeito, consultar o Desenho 02 – Folha 04, apresentado na alínea f.
– h. Apresentar uma estimativa dos volumes de terras envolvidos na obra,
indicando quais os locais previstos para o depósito das terras sobrantes.
Apresenta-se no quadro seguinte a estimativa dos volumes de terras envolvidos na obra, por
infra-estrutura, em m3.
3

Quadro 1 - Estimativa dos volumes de terras envolvidos na obra (m ).
Movimentos de terras
Infra-estrutura
Escavação

Aterro

Açude

300

650

Conduta de
derivação

1472

1192

Câmara de
sedimentação

1000

400

Conduta forçada

27680

22424

Central
hidroeléctrica

1200

400

Dadas as características e tipologia das infra-estruturas a implementar (e.g. condutas
enterradas e câmara de sedimentação semi-enterrada), já descritas no Volume 1 do Tomo 1
do EIA, parte do material resultante das escavações será posteriormente utilizado em aterro.
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O material escavado para a execução do açude é maioritariamente composto por rocha, que
será reutilizada para o enrocamento do corpo da própria infra-estrutura e descarregador. A
desmatação a realizar nos encontros será pontual, sendo que os resíduos verdes
resultantes deverão ser encaminhados a destino final adequado.
O material escavado para a execução da câmara de sedimentação é maioritariamente
composto por rocha, que será reutilizada para o recobrimento da própria infra-estrutura. A
desmatação a realizar à superfície será pontual, sendo que os resíduos verdes resultantes
deverão ser encaminhados a destino final adequado.
O material escavado para a execução da conduta de derivação é maioritariamente
composto por rocha, que será reutilizada para o recobrimento da câmara de sedimentação.
A desmatação a realizar à superfície será pontual, sendo que os resíduos verdes resultantes
deverão ser encaminhados a destino final adequado.
O material escavado para a execução da conduta forçada é maioritariamente composto por
rocha e solo. O material rochoso será reutilizado para o recobrimento da câmara de
sedimentação, enquanto o solo escavado será reutilizado no aterro da vala onde será
colocada a conduta. Finalmente, a terra vegetal, quando existente, constituirá a camada
superficial a colocar na faixa sob a qual foi implantada esta infra-estrutura. Os resíduos
verdes resultantes da desmatação a realizar à superfície deverão ser encaminhados a
destino final adequado.
Por fim, o material escavado para a execução da central hidroeléctrica é maioritariamente
composto por solo, que será reutilizado no aterro para realização da plataforma de
manobras e da área de parqueamento, bem como para a integração paisagística dos
taludes na zona da central. Os resíduos verdes resultantes da desmatação a realizar à
superfície deverão ser encaminhados a destino final adequado.
Relativamente aos depósitos de terras sobrantes, tratando-se de um EIA em fase de Estudo
Prévio, os locais previstos para estas áreas ainda não foram definidos. Caso haja
necessidade da sua criação, os locais e respectivas áreas serão definidos em fase de
Projecto de Execução, podendo a conformidade dos mesmos ser verificada em RECAPE.
Assim, e tal como referido no sub-capítulo 6.1.2.3 do Volume 1, Tomo1 do EIA, prevê-se
que os depósitos de terras sobrantes criados durante a fase de construção do projecto
tenham um carácter provisório, constituindo-se lateralmente nas proximidades das frentes
de obra que os originaram. Os materiais para depósito serão, previsivelmente, dos seguintes
tipos:
– terra vegetal resultante do saneamento dos diferentes locais de obra; esse material
deverá ser utilizado na recuperação paisagística dos locais das obras, dos
estaleiros, ou de taludes dos novos acessos criados;
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– terras saneadas, correspondentes às terraplenagens e movimentações de terras da
câmara de sedimentação, da central e do seu respectivo acesso;
– terras resultantes de escavações, nomeadamente da implantação do circuito
hidráulico.
Estes locais carecem de autorização do Dono de Obra na fase de construção e poderão ser
alterados no decorrer da empreitada. Refere-se desde já, que a escolha destes locais
deverá ter em conta algumas condicionantes que se encontram nos Desenhos 11 e 13
(Carta de Condicionantes e Carta de Outras Condicionantes) do Volume 2 do EIA, que
deverão ser observadas pelo empreiteiro.
As zonas de depósito definitivo de materiais sobrantes deverão privilegiar a selecção de
locais que permitam a ocupação e a recuperação de áreas degradadas. Para o efeito,
deverá ser elaborada a recuperação paisagística dessas áreas, cujo projecto deverá ficar
sujeito a aprovação pelo Dono de Obra.
Os critérios gerais para escolha das áreas de depósito são os seguintes:
– proximidade às zonas de produção de excedentes;
– localização em zona não florestada;
– capacidade de aterro correspondente às necessidades;
– proximidade aos acessos provisórios da obra;
– existência de caminhos para movimentação das máquinas;
– inexistência de linhas de água;
– condições de expropriação aceitáveis.
Finda a utilização das áreas de depósito, e quando o material tiver sido colocado nas zonas
de aterro da obra, o solo destas áreas será modelado de forma a contribuir para a
recuperação das suas condições morfológicas e paisagísticas iniciais.
Refere-se também, que a terra vegetal resultante das operações de decapagem deverá ser
depositada em pargas de carácter provisório. Este material deverá ser utilizado na
recuperação paisagística do estaleiro, de taludes dos caminhos de acesso a beneficiar ou
prolongar, da cobertura do aterro ao longo do traçado das condutas. O restante material
deverá ser encaminhado para um operador de gestão de resíduos devidamente licenciado.
Ainda a este respeito, refere-se a existência de uma área de extracção de saibro na zona
limítrofe da área de estudo (ver figura seguinte), que poderá constituir uma potencial área
para depósito de material sobrante das actividades de escavação. As condições para a sua
eventual utilização serão posteriormente acordadas com o proprietário. Apesar de estar
localizada fora do limite da área de estudo, verifica-se, por confrontação com o Desenho 12,
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relativo às Áreas classificadas de protecção da natureza, do Volume 2 do EIA, que este
eventual local para depósito de terras sobrantes não se situa numa área sensível.
Figura 1 – Localização da saibreira: potencial local de depósito de materiais sobrantes da
escavação.

Saibreira

– i. Apresentar cartograficamente a localização proposta para o estaleiro e áreas
de depósito temporário de materiais sobrantes. Esta localização poderá ser
incluída na cartografia solicitada no ponto e). Apresentar uma caracterização
das áreas a afetar, indicando a estimativa das áreas necessárias.
A localização do estaleiro encontra-se representada no Desenho 02 – Folha 04. Prevê-se
que esta infra-estrutura venha a ser implantada numa área de cabeço aplanado, próxima do
lugar de Portela de Alvito, por se localizar no centro das frentes de trabalho relativas às
diferentes infra-estruturas e por estar junto de caminhos e da estrada nacional 304, a utilizar
na fase de construção. Acresce o facto de existir neste lugar restaurante, mercearia e
bomba de gasolina.
Esta infra-estrutura será constituída por uma área social e uma área industrial que irão
ocupar uma área total que se estima em 5 300 m2.
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Figura 2 – Localização do estaleiro principal (a cinzento).

Relativamente aos depósitos de terras sobrantes, tratando-se de um EIA em fase de Estudo
Prévio, os locais previstos para estas áreas ainda não foram definidos. Caso haja
necessidade da sua criação, os locais e respectivas áreas serão definidos em fase de
Projecto de Execução, podendo a sua conformidade ser verificada em RECAPE.
Ainda a este respeito, refere-se a existência de uma área de extracção de saibro na zona
limítrofe da área de estudo (ver figura apresentada na resposta à alínea anterior), que
poderá constituir uma potencial área para depósito de material sobrante das actividades de
escavação. As condições para a sua eventual utilização serão posteriormente acordadas
com o proprietário.
– j. Estimar as áreas totais a afetar pelo projeto nas fases de construção e
exploração.
De acordo com os pressupostos indicados na página 20 e Quadro 1.4 do Volume 1, Tomo 2,
estima-se que a área total a afectar pelo projecto na fase de construção seja de 38 950 m2.
Acresce a área utilizada para instalação e funcionamento dos estaleiros, de cerca de
5 300 m2, o que totaliza uma área total a afectar pelo projecto na fase de construção de
cerca de 44 250 m2.
Por outro lado, a área a afectar pelo projecto na fase de exploração corresponde às áreas
de implantação do açude e albufeira, câmara de sedimentação (semi-enterrada), acessos
prolongados e beneficiados e central hidroeléctrica, o que totaliza cerca de 2 750 m2.
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– k. Retificar o valor discordante apresentado relativo ao comprimento das
bacias do dispositivo de transposição de ictiofauna (página 29 e 41 do Volume
I, Tomo I).
O comprimento da primeira bacia do dispositivo de transposição de ictiofauna é de 1,5 m
sendo que as restantes bacias sucessivas medem 2 m. A este respeito consultar o Desenho
02 – Folha 04.
– I. Retificar os valores diferentes de NPA apresentados no desenho n.º 02
(Folha 01/04) no corte da tomada de água e restantes plantas ou cortes.
O NPA da tomada de água tem o valor de 715. Apresenta-se o Desenho 02 – Folha 01
rectificado.

2. Caracterização da situação de referência e avaliação de impactes
2.1. Linha elétrica
– a. O ElA refere que "prevê-se para a ligação da central hidroelétrica de Sistelo
à rede do Sistema Elétrico Público (SEP) a construção de um ramal em linha
aérea, a 60 kV até ao Posto de Corte Alagoa de Cima, numa extensão
aproximada de 6 km". É ainda indicado que "Nesta fase, o estudo do traçado
da linha elétrica de ligação à Rede Elétrica Nacional (REN) ainda não está
definido" e que "A linha de alta tensão para ligação à rede elétrica nacional
será alvo de um projeto de execução e respetivo licenciamento autónomos,
fora do âmbito do presente ElA, ( ...)".
Tendo em consideração o disposto na alínea b) do ponto III -Descrição do
projeto e das alternativas consideradas do ANEXO II - Normas técnicas para a
estrutura do estudo de impacte ambiental, da Portaria n.º 330/2001, de 2 de
abril: "Projetos complementares ou subsidiários (por exemplo, acessos
viários, linhas de energia, condutas de água, coletores de águas residuais e
pedreiras para obtenção de materiais) ", considera-se que, sem prejuízo do
respetivo licenciamento, a linha elétrica de ligação à Rede Elétrica Nacional
deverá ser objeto de avaliação de impactes ambientais conjuntamente com o
Aproveitamento Hidroelétrico do Sistelo, já que é um projeto subsidiário deste,
pelo que a mesma deverá ser apresentada e avaliada no âmbito da presente
Avaliação de Impacte Ambiental.
Não havendo justificação para a não apresentação e avaliação da linha elétrica
em causa, uma vez que se conhece o ponto de ligação à rede do SEP, deve ser
apresentada, para a referida linha elétrica, uma caracterização da situação de
referência, avaliação de impactes, incluindo os impactes cumulativos, e
propostas medidas de minimização e programas de monitorização (quando se
10
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justifique), para todos os fatores ambientais, assim como cartografia
complementar.
A linha de alta tensão para ligação à rede eléctrica nacional será futuramente alvo de um
projecto de execução e respectivo licenciamento, por parte da EDP.
No entanto e na expectativa de podermos já nesta fase dar resposta às indicações da APA,
apresentamos os elementos por vós solicitados.
O corredor agora proposto para a linha eléctrica tentou assegurar que o seu traçado
cumpra, na medida do possível, alguns condicionalismos:
localização ao longo de linha existente;
localização acompanhando vias de comunicação e distante de aglomerados
populacionais de relevo;
localização fora de áreas classificadas em termos de conservação da natureza, bem
como do vale do rio Vez e suas margens e vales encaixados.
2.2. Recursos Hídricos
Recursos Hídricos Superficiais
– a. Esclarecer como será efetuado o atravessamento das linhas de água pela
conduta do circuito hidráulico.
Nos atravessamentos das linhas de água, a conduta do circuito hidráulico será instalada
através do método clássico de abertura e aterro de vala. Em termos gerais, este método
consiste na execução de uma escavação a céu aberto, instalação da conduta no fundo da
vala escavada e posteriormente aterro para o nível pretendido.
Nos atravessamentos das condutas com as linhas de água salienta-se a importância de
garantir a continuidade do escoamento superficial, sem que isso interfira com os trabalhos
de construção. Prevê-se, também, a execução de passagens hidráulicas, quando aplicável,
para assegurar a drenagem.
Refere-se, no entanto, que grande parte do traçado da conduta forçada será instalada sob
um caminho florestal existente, que é atravessado por seis linhas de água de cabeceira,
com pouca expressão, apresentando um regime torrencial.
Todos estes processos serão, naturalmente, detalhados no Projecto de Execução, podendo,
como tal, ser alvo de verificação da conformidade em fase de RECAPE.
– b. Embora o ElA refira que o impacte relativamente ao desvio de água do rio
Vez para a levada de Porta Cova seja reduzido, deverá ser demonstrado que
está garantida a quantidade de água atualmente desviada para essa levada.
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A levada de Porta Cova localiza-se a jusante da secção do açude do futuro AHE do Sistelo,
na margem direita do rio Vez. A levada tem a secção inicial localizada a cerca de 1 km a
jusante do açude de tomada de água e cerca de 2 km de extensão. Segundo informação
recolhida pelas cartas militares e na visita ao local, presume-se que esta deriva as
afluências provenientes do rio Vez até à povoação de Porta Cova e só é actualmente
utilizada nos meses de Verão.
De acordo com o sub-capítulo 5.6.2 – Caudais de rega – na página 45 do Volume 1, Tomo
1, a secção da levada varia entre troços de meia-cana DN400 e DN500, tendo-se estimado
a respectiva capacidade de vazão na zona mais desfavorável em 40 l/s. Este valor foi obtido
considerando o escoamento em regime uniforme na secção DN500 cheia com declive de
2 %. Foi utilizada a fórmula de Manning-Strickler com coeficiente K = 75 m1/3/s.
Assim, os caudais a garantir para rega a jusante do açude ao longo do ano garantem a
quantidade de água actualmente desviada para a levada de Porta Cova (considerando que
esta apenas funciona no Verão) e são os que se apresentam no quadro seguinte.
Quadro 5.6 – Distribuição dos caudais reservados para rega (l/s).

Rega

Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

30

30

30

30

30

30

30

30

30

70

70

70

– c. Esclarecer se os regadios descritos no ElA são todos abastecidos pela
levada de Porta Cova, uma vez que não é explícito.
Apenas o regadio de Porta Cova (ver figura seguinte) é abastecido pela levada de Porta
Cova. Todos os restantes que se apresentam na figura seguinte são regados com derivação
do caudal das várias corgas existentes na margem esquerda e a partir de nascentes, na
margem oposta.
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Figura 3 – Regadios tradicionais na área de estudo e sua envolvente.

– d. Apresentar uma melhor caracterização do desvio provisório do rio Vez, com
peças escritas e desenhadas, para a execução das infraestruturas hidráulicas.
Para a execução das infra-estruturas hidráulicas no rio Vez será executada uma
ensecadeira. Dado tratar-se um EIA em fase de Estudo Prévio, os pormenores e
características da ensecadeira serão desenvolvidos em fase de Projecto de Execução,
podendo a sua conformidade ser verificada no Relatório de Conformidade Ambiental com o
Projecto de Execução (RECAPE).
Ainda assim, pode resumir-se a realização dos trabalhos previstos, conforme se explicita de
seguida:
1- Escavação das fundações
As escavações das recravas para assentamento do açude serão realizadas por meios
mecânicos e sem recurso a explosivos.
Todo o material proveniente da escavação será reutilizado: numa primeira fase na execução
da ensecadeira; e posteriormente no corpo do açude.
2- Execução da ensecadeira 1
Para realizar as necessárias betonagens das fundações, será necessário desviar a água do
rio da área em obras.
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Esse desvio será conseguido por recurso a uma pequena ensecadeira, constituída pelo
material proveniente da escavação das fundações.
Esta pequena ensecadeira terá um desenvolvimento de aproximadamente 10 m, pois só
ocupará a metade direita do rio Vez. Assim, todo o pouco caudal afluente nesse período (de
verão) será desviado ela metade esquerda do rio.
3- Execução do encontro direito
O açude será construído em 2 fases, primeiro toda a metade direita e depois a outra metade
esquerda.
A opção por começar a obra pela metade direita tem a ver com a localização da Tomada-deÁgua e da Descarga-de-Fundo neste mesmo lado. Ou seja, desta forma permitir-se-á que
após a construção da metade direita se passem a desviar os caudais afluentes no rio
através da descarga-de-fundo, permitindo que a execução dos trabalhos na metade
esquerda se faça a seco.
4- Execução da ensecadeira 2
Na fase em que se executará a ensecadeira do lado esquerdo, já estará toda a água
afluente a passar pela descarga-de-fundo (lado direito).
Assim sendo, esta ensecadeira será de dimensões mínimas, constituída pelo material da
ensecadeira 1, e apenas servirá para ensecar a área de construção até ao final da 1ª
betonagem do muro de montante.
5- Execução do encontro esquerdo
Conforme referido anteriormente, este encontro será realizado após a conclusão do
encontro oposto, pelo que o acesso à metade esquerda a construir se fará através do
encontro direito.
6- Execução do corpo do açude
Todos os trabalhos de betonagem no açude serão realizados por recurso a betão-pronto,
fabricado numa central próxima já existente.
Por esse facto todos os transportes de betão serão feitos em veículos próprios e adequados,
não só no que concerne ao transporte (autobetoneiras) mas também para a sua colocação
em obra (autobombas).
Durante a fase de betonagem do corpo do açude, serão utilizados os blocos de pedra
provenientes da ensecadeira (originários da escavação das fundações). Esses mesmos
blocos de pedra serão colocados para que no final se obtenha o aspecto e acabamento
previsto.
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7- Limpeza dos materiais sobrantes e resíduos
A zona será permanentemente limpa de todos os materiais sobrantes e resíduos.
Como referido, todo o material proveniente das escavações do açude serão reutilizados na
própria construção do açude.
– e. Indicar o método utilizado para o cálculo do caudal ecológico bem como a
distribuição anual, demonstrando como foi atingido o valor de 11% do
escoamento anual, valor que, segundo o ElA permitirá que o escoamento a
jusante do açude mantenha uma forte semelhança com o caudal natural do rio
Vez.
Tal como descrito no sub-capítulo 5.6 do Volume 1, Tomo 1, do Relatório do EIA, para o
cálculo do caudal ecológico começou-se por recorrer ao método para a determinação do
regime de caudal ecológico proposto pelo INAG e descrito em Alves et. al. (2003), que
consiste em admitir para cada mês um caudal relativo a um quantil das curvas de duração
de caudal médio mensal, correspondente a uma determinada probabilidade de não
excedência. São consideradas três regiões distintas para Portugal continental,
enquadrando-se a bacia do aproveitamento na Região a Norte do Rio Tejo, excluindo a subregião Terra Quente.
Não tendo sido incluídas na publicação referida valores para as estações hidrométricas da
zona em estudo, optou-se por calcular os caudais com probabilidades de não excedência de
75 e 90 % para as curvas de duração obtidas para a EH de Pontilhão de Celeiros,
efectuando-se a transposição dos valores para a bacia hidrográfica do aproveitamento
através da relação entre os respectivos módulos anuais. No entanto, verificou-se que
aplicação do anterior método a estes valores conduzia a uma distribuição de caudais
ecológicos muito irregular, conforme se ilustra a seguir, pelo que se propõe um método
alternativo.
Optou-se assim por definir o caudal ecológico como sendo 10 % do caudal modular mensal,
com um mínimo de 5% do caudal modular anual (Qmod =1,465 m3/s).
Apresentam-se no quadro e figura seguintes as resultantes distribuições do caudal ecológico
proposto e o calculado de acordo com o critério indicado em Alves et. al. (2003).
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Quadro 2 – Distribuição dos caudais modular mensal e ecológico (l/s).
Out

Nov

Dez

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Regime INAG
m: P(qm>q)

75%

75%

75%

75%

90%

90%

90%

90%

90%

75%

75%

75%

Caudal ecológico

59

260

341

512

168

303

0

64

0

0

0

0

Regime Proposto
Qmod mensal

868

1606

2960

2708

3099

2141

1906

1230

646

156

60

162

Caudal ecológico

87

161

296

271

310

214

191

123

73

73

73

73

Caudal Ecológico (l/s)

500
400

Proposto

300

INAG

200
100
0
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Fev
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Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Figura 4 – Distribuição do caudal ecológico.

Tendo em atenção a forma de funcionamento do AHE do Sistelo, nomeadamente: a
ocorrência de descargas sobre o açude e para jusante durante os períodos de maior
precipitação/caudal (e que se estima ocorrerem em média, 54 dias/ano), a manutenção de
caudais estivais reduzidos e semelhantes aos que naturalmente existiriam no rio nesse
período, e sobretudo, a manutenção de um significativo regime de caudais de manutenção
ecológica a jusante do açude, que ascende, em termos médios, a cerca de 11 % do
escoamento anual (valor esse superior ao caudal de manutenção ecológica obtido através
do método proposto pelo INAG), permitirão que o escoamento a jusante do açude mantenha
uma forte semelhança, na sua variabilidade interanual e anual, com o caudal natural do rio
Vez, permitindo ainda que uma parte considerável do escoamento em regime natural
continue a circular no rio.
Para clarificar as observações anteriores, pode observar-se nas figuras seguintes que o
caudal que em ano médio escoará pelo troço regularizado do rio Vez (e que além do caudal
ecológico inclui os caudais não turbináveis que serão descarregados sobre o açude) é de
46 % do escoamento anual.
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Figura 5 – Curvas de duração mensal do caudal médio diário e evolução do nível na secção do
açude, com e sem construção do aproveitamento.
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Figura 6 – Curvas de duração mensal do caudal médio diário e evolução do nível na secção do
açude, com e sem construção do aproveitamento (ampliação das curvas de duração de
3
caudais para valores até 10 m /s).
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Figura 7 – Caudais médios mensais.

Refere-se também que em fase de RECAPE, o regime de caudais de manutenção ecológica
será aferido aplicando a metodologia IFIM (Incremental Flow Instream Methodology), com o
objectivo de delinear um regime de caudais ecológicos solidamente sustentado em
pressupostos eco-hidráulicos.
Recursos Hídricos Subterrâneos
– f. Apresentar um Estudo Hidrogeológico pormenorizado, que contemple a
inventariação, (através de um exaustivo trabalho de campo, acompanhado por
um representante local), dos recursos hídricos subterrâneos potencialmente
afetados pelo projeto.
A região do AHE do Sistelo localiza-se sobre as rochas eruptivas que definem a Serra da
Peneda, as quais se enquadram em termos hidrogeológicos na designada Unidade do
Maciço Antigo.
De um modo geral, a circulação de água em rochas graníticas (eruptivas), como é o caso da
região integrante do AHE de Sistelo, ocorre, na maioria das vezes, a reduzida profundidade,
estando condicionada pela espessura e grau de alteração do maciço e pela rede de
fracturação, não constituindo corpos de água subterrâneos com viabilidade económica para
exploração (aquíferos) propriamente ditos.
No que concerne à tipologia e dimensão das obras a projectar, estas não são susceptíveis
de afectar negativamente de forma significativa os recursos hídricos subterrâneos, mesmo
em locais de maior aptidão aquífera. Efectivamente, os impactes associados às acções
inerentes à fase de construção das infra-estruturas (fase potencialmente geradora de
impactes negativos) estariam relacionados com eventuais derrames acidentais de óleos e
outras substâncias perigosas. Contudo, mesmo no caso de derrame acidental de
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substâncias ambientalmente nocivas, este seria presumivelmente localizado e em
quantidades diminutas, pelo que os respectivos impactes seriam efectivamente negativos,
no entanto localizados, pouco significativos e de reduzida magnitude.
Integrando-se a área do AHE do Sistelo numa região de fraca aptidão hídrica subterrânea
onde não se identificam corpos aquíferos, os impactes sobre estes recursos apresentariam,
naturalmente, uma relevância ainda menor.
Assim, face ao enquadramento geológico da região, fundamentado com elementos de
pesquisa bibliográfica; estudos editados e bases de dados do INAG, SNIRH, LNEG, etc;
bem como na experiência adquirida em obras e projectos realizados em materiais
geológicos análogos, considera-se que a pormenorização do estudo hidrogeológico já
efectuado no âmbito do EIA é enquadrável no grau de exigência e complexidade das obras
a projectar.
Refere-se que, a este respeito, foram recolhidos elementos bibliográficos, contactadas
entidades públicas com responsabilidade na gestão dos recursos hídricos subterrâneos e
efectuadas visitas de reconhecimento ao local. Mediante as características hidrogeológicas
da área e face às obras a projectar (tipologia, dimensão e acções envolvidas) foi efectuada
uma avaliação de impacte ambiental sobre o descritor em análise e, apesar dos impactes se
considerarem pouco relevantes, foram ainda indicadas medidas de minimização para a sua
eventual ocorrência. Mais, a equipa técnica responsável pela elaboração do EIA considerou
não subsistirem lacunas de conhecimento que comprometessem de qualquer forma uma
sustentada avaliação de impactes relativamente ao factor ambiental presentemente em
equação.
De todo o modo, caso a Comissão de Avaliação considere absolutamente essencial a
realização do requerido “Estudo Hidrogeológico pormenorizado”, o mesmo, por forma a
cumprir o definido pela Comissão, teria de incluir, pelo menos:
– Inventariação de pontos de água na área de estudo;
– Medição de níveis piezométricos e profundidades;
– Monitorização da qualidade das águas (parâmetros in situ e laboratoriais).
Mais se acrescenta que para que o estudo em causa pudesse ser devidamente
“pormenorizado” seria tecnicamente recomendável que o mesmo incluísse campanhas de
monitorização a realizar em vários períodos do ano – por exemplo durante um ciclo anual –
o que, manifestamente, não é compatível com o prazo dado para preparação dos presentes
elementos adicionais.
Recorda-se, por fim, que o EIA que agora nos ocupa foi desenvolvido em fase de Estudo
Prévio, pelo que ainda se percebe menos bem a necessidade de realizar um “Estudo
Hidrogeológico pormenorizado”. De todo o modo poderá sempre realizar-se o “Estudo
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Hidrogeológico pormenorizado” na subsequente fase de RECAPE a que o processo será
forçosamente sujeito, em caso de emissão de DIA favorável.
– g. Avaliar os impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos, resultantes
do inventário hidrogeológico, o qual deve considerar a afetação potencial dos
aquíferos e das captações de água (e respetivos perímetros de proteção), do
ponto de vista da poluição e alterações do regime de escoamento subterrâneo
em consequência da afetação dos níveis freáticos, tendo por base as
propriedades hidrogeológicas do local e direção do fluxo da água subterrânea.
Deverão ainda ser propostas medidas de minimização face aos impactes
identificados.
Face ao exposto na alínea anterior, considera-se que não há lugar, nesta fase, a uma nova
avaliação de impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos.
2.3. Qualidade do Ar
– a. No que se refere à avaliação de impactes efetuada, considera-se que a
mesma deverá ser corrigida para a fase de construção (instalação e atividade
dos estaleiros, utilização de depósitos de materiais sobrantes, execução do
circuito hidráulico (conduta), execução de novos acessos e beneficiação de
acessos existentes), na medida em que a probabilidade de ocorrência dos
impactes espectáveis é certa ou provável, e não improvável.
Apresenta-se seguidamente o texto alterado:
1.1.1
1.1.1.1

Qualidade do Ar
Fase de construção

Acção: Estaleiros. Instalação e actividade
As acções associadas à construção e montagem do estaleiro principal e estaleiros de frente
de obra, à semelhança do que já foi referido na avaliação de impactes do descritor Clima,
poderão implicar alguma mobilização de terras e criação de plataformas para acesso de
máquinas e veículos ou assentamento de estruturas e parqueamento de maquinaria,
causando, a nível local, alguma libertação de poeiras para a atmosfera. Os impactes
associados a este fenómeno são negativos e localizados, e consistem na redução da
visibilidade atmosférica, incomodidade das populações, perturbação das comunidades
animais existentes e na diminuição do crescimento das plantas. Da mesma forma, a
circulação de máquinas e veículos (camiões, escavadoras, giratórias, cilindros, etc.) nas
áreas de estaleiro origina a libertação de gases de combustão como o NO2, SO2, CO,
hidrocarbonetos e fumos negros, bem como partículas em suspensão. A quantificação e
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significância destes impactes dependem de vários factores como o tipo de solo, o vento, a
humidade, a vegetação envolvente, a própria velocidade e fluxo dos veículos, o correcto
acondicionamento dos materiais pulverulentos nos camiões que os transportam, a
frequência de aspersão dos caminhos de acesso e a afectação da vegetação envolvente.
Refere-se, ainda, que o futuro estaleiro principal possuirá uma área de cerca de 5 000 m2
ocupada por matos, localizada a cerca de 90 m da povoação de Portela do Alvito. Esta
proximidade poderá existir alguma afectação resultante da libertação de poeiras e gases
poluentes na população local.
Assim, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da
intervenção de áreas relativamente pequenas, não se prevê que as concentrações de
poluentes ultrapassem os limites legais vigentes em matéria de qualidade do ar,
classificando-se o impacte sobre a qualidade do ar:
Sentido valorativo

Positivo / Negativo

Tipo de ocorrência

Directo / Indirecto

Duração

Temporário / Permanente

Probabilidade de ocorrência

Certo / Provável / Improvável

Âmbito espacial

Local / Regional / Nacional

Desfasamento no tempo

Imediato / Médio prazo / Longo prazo

Reversibilidade

Irreversível / Reversível

Significado

Pouco significativo / Significativo / Muito significativo

Magnitude

Reduzido / Médio / Elevado

Acção: Utilização de depósitos de materiais sobrantes
As áreas de depósito de materiais sobrantes só serão conhecidas em fase de obra. As
acções associadas à exploração destas áreas implicarão uma grande mobilização de terras
e criação de plataformas para acesso de máquinas e veículos, podendo causar, a nível
local, alguma libertação de poeiras para a atmosfera. Por outro lado, a circulação de
máquinas e veículos origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas
em suspensão, para a atmosfera.
No entanto, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, o impacte sobre a
qualidade do ar pode ser classificado como:
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Sentido valorativo

Positivo / Negativo

Tipo de ocorrência

Directo / Indirecto

Duração

Temporário / Permanente

Probabilidade de ocorrência

Certo / Provável / Improvável

Âmbito espacial

Local / Regional / Nacional

Desfasamento no tempo

Imediato / Médio prazo / Longo prazo

Reversibilidade

Irreversível / Reversível

Significado

Pouco significativo / Significativo / Muito significativo

Magnitude

Reduzido / Médio / Elevado

Acção: Execução do circuito hidráulico (conduta)
A execução do circuito hidráulico implicará a movimentação de terras causando, a nível
local, alguma libertação de poeiras. Por outro lado, a circulação de máquinas e veículos
origina a libertação de poluentes atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para a
atmosfera.
Pela sua especificidade destacam-se ainda as emissões resultantes do uso de explosivos, a
que será necessário recorrer para abertura das valas de instalação da tubagem.
No entanto, tendo em conta o carácter temporário da acção em questão, e tratando-se da
intervenção de áreas relativamente pequenas, o impacte sobre este descritor poderá ser
classificado como:
Sentido valorativo

Positivo / Negativo

Tipo de ocorrência

Directo / Indirecto

Duração

Temporário / Permanente

Probabilidade de ocorrência

Certo / Provável / Improvável

Âmbito espacial

Local / Regional / Nacional

Desfasamento no tempo

Imediato / Médio prazo / Longo prazo

Reversibilidade

Irreversível / Reversível

Significado

Pouco significativo / Significativo / Muito significativo

Magnitude

Reduzido / Médio / Elevado
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Acção: Execução de novos acessos e beneficiação de acessos existentes
A execução de novos acesso e reabilitação de acessos existentes viários implicará algum
movimento de terras (se bem que de volume substancialmente menor), bem como a
circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de acesso.
Por outro lado, a circulação de máquinas e veículos origina a libertação de poluentes
atmosféricos, em especial partículas em suspensão, para a atmosfera.
Desta forma, e tratando-se de intervenções temporárias em áreas relativamente pequenas,
o impacte desta acção poderá ser classificado como:
Sentido valorativo

Positivo / Negativo

Tipo de ocorrência

Directo / Indirecto

Duração

Temporário / Permanente

Probabilidade de ocorrência

Certo / Provável / Improvável

Âmbito espacial

Local / Regional / Nacional

Desfasamento no tempo

Imediato / Médio prazo / Longo prazo

Reversibilidade

Irreversível / Reversível

Significado

Pouco significativo / Significativo / Muito significativo

Magnitude

Reduzido / Médio / Elevado

2.4. Ordenamento do Território
– a. Da análise efetuada ao ElA, verificou-se que a construção do edifício da
central hidroelétrica, da conduta forçada e do novo acesso não são
compatíveis com o Espaço Natural em causa, em virtude do n2 2 do artigo 44.2
do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Arcos de Valdevez em vigor
apenas permitir obras de reconstrução, demolição, conservação de edifícios e
ampliação, desde que esta não envolva aumento de área de implantação
superior a 50 % da área inicial e a área total de ampliação seja inferior a 100
m'. Deste modo, deverá ser demonstrado como se prevê ultrapassar esta
incompatibilidade, uma vez que caso a situação não seja resolvida, o
procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental poderá ser considerado
inútil.
Decorrem actualmente conversações com a Camara Municipal de Arcos de Valdevez
CMAV), no sentido de esta edilidade proceder à suspensão do Plano Director
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Municipal (PDM) e dessa forma abrir espaço à compatibilização do regulamento
vigente com a construção do edifício da central hidroeléctrica, parte final da conduta
forçada e pequeno troço de acesso.
Importa referir que o processo de negociação entre a Hidrocentrais Reunidas (HR) e a
CMAV teve novos e bons desenvolvimentos a partir do momento em que o novo
elenco municipal tomou posse, situação decorrente das últimas eleições autárquicas.
Com esta nova Direcção foi então possível criar agendas de discussão, visitas a locais
e avaliações técnicas do conteúdo do novo EIA, nomeadamente:
- Avaliação técnica das alterações feitas ao projecto por imposição do antigo elenco
municipal e que fundamentaram afinal a (re)elaboração do presente EIA, mais
especificamente no que se refere à supressão da camara de carga anteriormente
prevista para a margem direita.
- Avaliação dos demais aspectos e características do projecto, sejam de caris
ambiental como caudais descarregados, ecológico e de rega, períodos de
funcionamento da central previstos para a estação do verão, sejam de caris mais
económico como a facturação prevista para ano médio e custos de
implementação/construção/operação & manutenção.
- Visitas a mini-hídricas de características semelhantes à que se pretende para o
Sistelo, como foi o caso da realizada à mini-hídrica de Pereira (Castro Daire), que
contou com a presença de toda a Direcção politica e técnica da CMAV.
- Negociação de contrapartidas de caris social, com clara demonstração de
interesse de ambas as partes em colaborarem activamente na edificação de um
Centro Social que sirva todas as freguesias localizadas ao longo do vale do rio Vez,
entre a mini-hídrica e a vila de Arcos de Valdevez.

Pese embora todo os desenvolvimentos apontem para um acordo a breve prazo, foi
entendimento da CMAV promover antes a aprovação em Assembleia Municipal do
Centro Social e somente depois promover a aceitação do projecto mini-hídrico com o
argumento da contrapartida garantida.

– b. Reformular o quadro da página 193 do Volume 1, Tomo 2, uma vez que a
referência aos Planos Diretores Municipais não está atualizada.
De acordo com a Direcção Geral de Ordenamento do Território e Urbanismo (DGOTDU), bem como a ferramenta SIDDAMB, da Agência Portuguesa do Ambiente (APA),
apresenta-se seguidamente a correcção do quadro da página 193 do Volume 1, Tomo
2 do Relatório do EIA.
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Concelho

Aprovação e Ratificação do PDM

Arcos de Valdevez

Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/1995,
publicada na I Série do Diário da República, a 25 de Julho;
Alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2003, de 22
de Outubro;
Revisão - Aviso n.º 24235/2007, publicado na II Série do Diário da
República n.º 237, a 10 de Dezembro;
Suspensão parcial - Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2008,
publicada na I Série do Diário da República n.º 35, de 19 de Fevereiro.

Monção

Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/1994,
publicada na II Série do Diário da República, a 3 de Novembro;
Suspensão parcial - Resolução do Conselho de Ministros nº 62/2007,
de 26 de Abril;
Revisão - Aviso n.º 9853/2009, publicado na II Série do Diário da
República n.º 97, a 20 de Maio.
1.ª Rectificação - Aviso n.º 13 391/2011, publicado na II Série do Diário
da República n.º 122, a 28 de Junho

– c. Apresentar o Reconhecimento de Interesse Municipal emitido pela Câmara
Municipal de Monção.
Mantêm-se as conversações com a Camara Municipal de Monção (CMM), no
sentido de esta edilidade providenciar o referido Reconhecimento.
Por indicação da vice-Presidente da CMM todas as negociações com a HR
deveriam ser directamente acordadas com as duas Juntas de Freguesia abrangidas
pelo projecto mini-hídrico do Sistelo, a saber, Tangil e Merufe.
Os contactos foram estabelecidos com os respectivos Presidentes de Junta de
Freguesia, as contrapartidas negociadas e aceites por ambas as partes, tendo as
conclusões sido do agrado da CMM.
As votações (a favor) foram realizadas nas respectivas Assembleias de Freguesia e
o assunto será encaminhado para a próxima Assembleia Municipal, de onde se
espera obter o Reconhecimento de Interesse Municipal.

– d. Consultar a Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e apresentar o parecer
dessa câmara sobre o projeto.
A CMAV promoveu no final de 2014 uma reunião com a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do norte (CCDRn), com o claro intuito de encontrar uma
forma de ultrapassar a incompatibilidade existente entre o regulamento de PDM e o
projecto da mini-hídrica, e dessa forma permitir o normal desenvolvimento do

25

Estudo de Impacte Ambiental do

H Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo
Elementos adicionais

processo de Avaliação de Impacte Ambiental do aproveitamento hidroeléctrico do
Sistelo.
Segundo os próprios, a CCDRn não terá conseguido dar resposta às pretensões da
CMAV, razão pela qual se reserva para mais tarde uma posição formal da CMAV e
que se prevê surgir portanto na sequencia da votação em Assembleia Municipal.
– e. Consultar a EP -Estradas de Portugal e apresentar o parecer dessa entidade
sobre o projeto.
As peças desenhadas e escritas foram enviadas para a EP – Estradas de Portugal,
tendo esta Entidade informado que as vias de comunicação em apreço são da
competência da Camara Municipal de Monção.
A CMM quando questionada sobre o assunto informou nada ter a opor e sobre essa
travessia, informando que emitirá competente comunicação.

– f. Atualizar o desenho 13 com a cartografia disponível de áreas ardidas nos
últimos 10 anos (incluindo a indicação dos anos em que porventura não
tenham ocorrido incêndios), bem como a carta de perigosidade e rever a
caracterização da situação existente e demais itens que possam depender
desta reanálise.
De acordo com informação descarregada do site do Instituto de Conservação da Natureza e
das Florestas (ICNF, antiga Autoridade Florestal Nacional: http://www.icnf.pt/portal/
florestas/dfci/cartografia/info-geo) a 31 de Janeiro de 2013, na área de estudo do presente
projecto apenas se registam incêndios nos anos de 2005 e 2006, cujas áreas ardidas se
apresentam no Desenho 13, relativo à Carta de Outras Condicionantes.
Apresenta-se, ainda, para um melhor enquadramento, as áreas ardidas nos concelhos de
Monção e Arcos de Valdevez, no período decorrido entre os anos de 2001 e 2011, de
acordo com os dados disponibilizados pela entidade atrás referida.
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Figura 8 – Áreas ardidas nos concelhos de Monção e Arcos de Valdevez.

Relativamente à Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal, esta apenas é disponibilizada
em formato de imagem (jpeg), que se apresenta na figura seguinte.
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Pela observação da figura, constata-se que a área de estudo do projecto possui um elevado
risco de incêndio.

Figura 9 – Carta de Perigosidade de Incêndio Florestal (Fonte: ICNF, 2013).

– g. Retificar a referência desatualizada ao Plano de Ordenamento do Parque
Nacional da Peneda-Gerês.
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Como referido no Volume 1, Tomo 2, o Plano de Ordenamento do Parque Nacional da
Peneda-Gerês foi aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 134/95, de 11 de
Novembro, para vigorar por um período de 10 anos. Mais recentemente, foi publicado o
regulamento do novo Plano de Ordenamento do Parque Nacional da Peneda-Gerês, através
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2011, de 4 de Fevereiro, com o objectivo
de, por um lado, salvaguardar os recursos e valores naturais existentes e, por outro, de
assegurar a compatibilização entre a protecção destes recursos e as actividades humanas
desenvolvidas nas áreas em causa.
2.5. Socioeconomia
– a. Deverá ser esclarecido se foi elaborado algum Plano de Comunicação,
nomeadamente, inquéritos à população ou outras ações que evidenciem um
bom nível de conhecimento das características e impactes do projeto, pela
população local. Considerando-se que a existência de um Plano de
Comunicação cumpre a função essencial de constituir uma ferramenta base
sobre a qual se desenvolverão todas as atividades de comunicação do projeto,
com o objetivo de assegurar uma divulgação e uma acessibilidade adequadas
junto da comunidade impactada, direta e indiretamente pelo projeto e da
opinião pública em geral. Assim, caso tenha havido, os resultados devem ser
apresentados e efetuada uma avaliação de impactes e propostas medidas de
minimização/compensação. Caso não tenha havido, deverá ser apresentada
uma proposta com especificação da metodologia e dos meios utilizados no
plano de comunicação do projeto à população local.
Não foi elaborado um Plano de Comunicação formal, nem foram realizados inquéritos
estruturados à população local potencialmente afectada pela construção do projecto.
No entanto, importa esclarecer que o projecto hidroeléctrico do Sistelo tem um historial de
anos e, ao longo de todos estes anos, têm sido mantidos contactos com as populações
locais.
Assim, foram contactados numa primeira fase os representantes locais, como sendo os
Presidentes das Câmaras e os Presidentes de Juntas de Freguesia, a quem foi pedida a
divulgação do projecto junto das populações.
De seguida, o Proponente propôs-se a fazer uma apresentação pública, em cada Câmara
Municipal, em cada uma das Juntas de Freguesia e também em cada uma das Igrejas
representativas das populações.
Normalmente e após os primeiros contactos, tornam-se necessárias novas e várias
“aproximações” à população, pois as dúvidas e os receios vão-se naturalmente apoderando
de alguns populares. Como exemplo, deixa-se a referência de abordagens realizadas por
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alguns habitantes da povoação de Porta Cova, que por se abastecerem de água para a rega
directamente do rio Vez, solicitaram que mais uma e outra vez lhes fosse explicado e
garantido que não se lhes “cortaria” a agua.
A resistência de alguns populares deve ser aceite com normalidade, como normais são
também as demonstrações de apoio de outros. Fundamentalmente o Proponente deverá
visitar os locais e as populações com alguma frequência, para que sejam atempadamente
discutidos os problemas e para que não se instale um clima de desconfiança e insegurança
junto de todos.
Embora de menor importância, há outros aspectos igualmente recomendáveis como o facto
de o Proponente manter desde há anos a mesma pessoa como responsável pelo projecto,
desde a sua apresentação às populações, e que passará pela fase de construção,
mantendo-se até durante uma longa fase de exploração.
Constata-se, desta forma, que a intenção e características do Projecto do Aproveitamento
Hidroeléctrico do Sistelo não são, de todo, desconhecidas para a população local, desde há
uns anos a esta parte.
Todavia, caso a Comissão de Avaliação conclua que há de facto a necessidade de
elaboração do referido Plano de Comunicação, este deverá ser, em linhas gerais, um plano
simples, com objectivos claros e cuja estratégia de divulgação seja o mais adequada
possível ao público-alvo a que se destina.
O Plano deverá, por um lado, apresentar sucintamente o projecto em questão, os seus
objectivos e valias, bem como a importância da sua implementação e, por outro, sensibilizar
a população para as actividades de construção calendarizadas e período de ocorrência das
mesmas, bem como para os aspectos que poderão perturbar o quotidiano das pessoas e de
que forma o Proponente tentará, sempre que possível, minimizar os mesmos.
Deverá ser claramente identificado o público-alvo deste Plano. Neste caso, dada a
especificidade e localização do projecto em questão, o Plano de Comunicação destina-se à
população local que habita nas povoações da envolvente do projecto, como o Sistelo, Porta
Cova, Portela de Alvito, Paço e Padrão.
Identificados os objectivos e o público-alvo do Plano, deverá ser definido o modo como será
divulgada a informação. É grande a diversidade de meios de comunicação actualmente à
disposição do Proponente, no entanto, deverão ser escolhidos os que melhor se adequam
face ao meio em que se insere o AHE do Sistelo e tendo em conta o público-alvo a que se
destina a informação. Assim, constituem os principais meios/formas de divulgação:
– reuniões/assembleias/apresentações públicas com o proponente e a população;
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– posters de divulgação localizados em sítios estratégicos (câmaras municipais, juntas
de freguesia, cafés, postos de combustível e outros locais mais frequentados pela
população);
– vídeos informativos nas câmaras municipais e juntas de freguesia;
– jornais e revistas locais;
– distribuição de folhetos apelativos de divulgação.
Qualquer que seja a forma de divulgação do projecto, esta deverá possuir informações
precisas e objectivas sobre os aspectos essenciais do mesmo, bem como permitir que a
população alvo da mensagem possa, com facilidade e confiança, expor as suas questões,
receios e problemas. Desta forma, caso o meio de comunicação não seja a primeira opção
acima referida, este deverá apresentar uma morada ou contacto a quem a população se
possa dirigir. É, ainda, importante que, tal como atrás referido, o Proponente mantenha a
mesma pessoa como responsável pelo projecto ao longo de todas as fases do mesmo, para
que a população possa estabelecer uma relação de confiança desde o início.
Apresenta-se de seguida uma proposta de índice para o Plano de Comunicação acima
descrito:
1. Introdução
2. Objectivos
3. Público-alvo
4. Estratégia de Divulgação
5. Anexos
Refere-se, no entanto, que, mesmo que o Plano de Comunicação fosse devidamente
elaborado e posto em prática nesta fase, a obtenção e tratamento dos resultados não seria,
manifestamente, compatível com o prazo dado para preparação dos presentes elementos
adicionais.
Caso a Comissão de Avaliação entenda ser tecnicamente justificável a implementação do
referido Plano de Comunicação, propõe-se que esta execução possa ter lugar após emissão
da DIA, podendo, naturalmente ser a mesma alvo de verificação em fase de RECAPE.
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Reformulação do Resumo Não Técnico
O Resumo Não Técnico reformulado deverá ter em consideração os elementos
adicionais ao ElA solicitados e, ainda, os seguintes aspetos:
– Identificar a fase de projeto;
– Página 1-referir que o ElA também estará disponível na CCDR Norte;
– Pág. 4 -não é bem entendível a frase "O projeto interessará o rio Vez ....";
– Referir horizonte e fases de projeto e a calendarização estimada para cada
fase;
– Fazer uma breve caracterização da situação de referência;
– Identificar e localizar os usos existentes que poderão ficar irreversivelmente
afetados pelo enchimento da albufeira;
– Referir a localização provável de locais de deposição de materiais sobrantes;
– Indicar os fluxos rodoviários previstos e n.º previsível de camiões a utilizar;
– Descrever com maior rigor as medidas previstas para evitar, reduzir ou
compensar; os impactes decorrentes da implantação do projeto;
– Apresentar cartografia georreferenciada, que permita melhor percecionar o
projeto e toda a área por ele afetada, acessos a utilizar, estaleiro, locais de
deposição de materiais sobrantes e traçado do corredor da linha de
interligação à rede elétrica nacional.
O novo RNT deverá ter uma data atualizada.
O Resumo Não Técnico (RNT) foi reformulado de acordo com o pedido de elementos
adicionais da Autoridade de AIA e é apresentado em volume autónomo, com a data de
Fevereiro de 2013.
Refere-se, no entanto, que:
1. A breve caracterização da situação de referência já é realizada no capítulo 6,
simultaneamente com a indicação dos principais elementos afectados pelo projecto.
2. Refere-se que se trata de um açude de apenas 2 m, situado numa zona de vale
encaixado com margens rochosas (foto seguinte), que irá originar uma albufeira com uma
extensão de 52 m e uma área inundada de 900 m2. Acresce que o regime de funcionamento
do AHE, a fio-de-água (sem capacidade de regularização) e sem oscilações sensíveis do
nível de água armazenada, irá permitir a manutenção dos usos do solo actualmente
existentes ao longo das margens da pequena albufeira.
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Foto 4 – Aspecto do leito do rio Vez entre a zona de implantação do açude e o local da
restituição.

3. Nesta fase, o traçado da linha eléctrica de ligação à Rede Eléctrica Nacional (REN) ainda
não se encontra definido. A definição do traçado, construção e manutenção da linha
eléctrica pertence à jurisdição da EDP-Distribuição e a sua realização estará dependente da
aprovação do projecto do AHE do Sistelo.
RESPOSTA FLUXOS RODOVIÁRIOS:
Os fluxos rodoviários serão relativamente reduzidos em toda a obra, e as razões são de
vária ordem:
1- Açude
O açude apresenta dimensões reduzidas e os materiais de escavação serão reutilizados na
construção do corpo do açude e nos aterros dos encontros. O fluxo rodoviário vai ser por
isso quase exclusivamente de autobetoneiras.
2- Conduta
Embora extensa, o material da escavação da vala para a instalação da conduta, ficará
temporariamente depositado junto à própria vala.
Para que se perceba melhor o processo de execução, refere-se que a abertura da vala será
realizada em simultâneo com a instalação da conduta e correspondente aterro. Assim, a
abertura da vala (máquina escavadora 1) estará sempre cerca de 200 metros à frente da
montagem da conduta (máquina escavadora 2). O aterro será realizado (também pela
máquina 2) nos períodos em que os tubos da conduta estiverem a ser soldados entre si.
Este aterro será realizado ao mesmo ritmo de montagem da conduta.
O fluxo rodoviário existirá para a remoção a vazadouro dos materiais sobrantes da
escavação (resultantes do balanço escavação/aterro).
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3- Central
As terras provenientes da escavação serão depositadas localmente durante a fase de
construção e serão reutilizadas no final dos trabalhos na modelação das áreas envolventes.
O fluxo rodoviário vai incidir sobre as autobetoneiras e sobre os transportes de equipamento
pesado, nomeadamente o gerador e a turbina.
Este transporte é único e pontual, inclui uma grua móvel de dimensão média e 2 camiões.
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ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO APROVEITAMENTO
HIDROELÉCTRICO DO SISTELO
ADITAMENTO

NOTA INTRODUTÓRIA
No presente volume apresentam-se elementos adicionais ao Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) relativo ao Processo de AIA n.º 2648 "Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo", cujo
proponente é a HIDROCENTRAIS REUNIDAS, S.A., pretendendo dar resposta às
solicitações da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), enquanto Autoridade de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA), expressas no Ofício com a Referência 41/2013/GAIA, que se
reproduz no Anexo 1.
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1 ENQUADRAMENTO
Um dos elementos adicionais solicitados pela Autoridade de AIA era respeitante à linha
eléctrica, mais precisamente “…Apresentar uma descrição da linha elétrica que fará a
ligação à Rede Elétrica Nacional, bem como cartografia com o corredor da linha elétrica …”
No envio dos Elementos Adicionais foi referido que na presente fase de AIA – Estudo de
Viabilidade Técnico-Económica – o traçado da linha eléctrica de ligação à Rede Eléctrica
Nacional (REN) ainda não se encontra estabelecido. A definição do traçado definitiva,
elaboração do respectivo Projecto, bem como a construção e manutenção da linha eléctrica
pertencem à jurisdição da EDP-Distribuição. Esta entidade só desencadeará a tramitação
necessária à concepção, pormenorização e licenciamento da linha eléctrica após conclusão
da AIA do AHE do Sistelo, e apenas em caso de emissão de DIA favorável. Como corolário,
foi argumentado que o traçado a definir será futuramente alvo de um projecto de execução e
respectivo licenciamento, autónomos, da responsabilidade da EDP-Distribuição, fora do
âmbito deste Estudo de Impacte Ambiental.
A Autoridade de AIA não concordou com a argumentação requerida requerendo, na
presente Fase, um Estudo Ambiental da Linha Eléctrica. Este deverá centrar-se nos factores
ambientais mais relevantes face à tipologia de projecto em causa, sendo o que será
apresentado no presente documento.
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2

ÂMBITO E ÁREA DE ESTUDO

As directrizes para o presente Estudo Ambiental foram acordadas entre a HIDROCENTRAIS
e a Presidente da Comissão de Avaliação (CA). Assim, o mesmo visou um corredor de
400 m centrado no eixo de uma possível solução para o corredor da linha, que está
representado na Figura 2.1 e no Desenho 01.

Figura 2.1 – Delimitação da área de estudo.

De acordo com a informação disponibilizada prevê-se a construção de um ramal em linha
aérea, a 60 kV (alta tensão), com condutores em AA de secção não inferior a 160 mm2, cuja
extensão aproximada será de 6 km. A ligação da central hidroeléctrica de Sistelo à rede
receptora será efectuada por meio de um disjuntor de protecção que funcionará como órgão
de corte da interligação
A nível administrativo a área de estudo compreende a freguesia de Sistelo, no Concelho de
Arcos de Valdevez, e as freguesias de Tangil e Merufe, no Concelho de Monção. Os dois
Concelhos identificados pertencem ao distrito de Viana do Castelo.
Conforme explicitado anteriormente, o Estudo Ambiental da Linha Eléctrica será centrando
nos factores ambientais mais relevantes face à tipologia de projecto em causa, mais
concretamente os descritores: i.) Ordenamento do território e condicionantes; ii.) Usos do
solo; iii.) Ecologia; e iv.) Património Cultural.
Os trabalhos foram desenvolvidos tendo como objectivo o solicitado pela CA, mais
precisamente:
– A caracterização da situação de referência no corredor acima representado;
– A avaliação de impactes previsíveis, gerados pela linha;
– A proposta de medidas mitigadoras para esses impactes;
– A eventual proposta de programas de monitorização para descritores mais
sensíveis/afectados.
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3 METODOLOGIA
3.1

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

O desenvolvimento e ordenamento do território assentam no sistema de gestão em vigor
(Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelos DecretosLei n.º 53/2000, de 7 de Abril, e 310/2003, de 10 de Dezembro, pelas Leis n.º 58/2005, de
29 de Dezembro, e 56/2007, de 31 de Agosto pelos Decretos-Lei n.º 316/2007, de 19 de
Setembro, 46/2009, de 20 de Fevereiro, e 181/2009, de 7 de Agosto) cujos instrumentos, em
função do seu âmbito e da sua vinculação jurídica, possuem como finalidade planear,
ordenar e gerir de forma sustentável os espaços que constituem o território nacional.
No que respeita ao corredor por onde se irá desenvolver a linha eléctrica associada ao AH
de Sistelo, foram identificados os instrumentos mais relevantes para o seu enquadramento,
nomeadamente os Planos Municipais de Ordenamento do Território – Planos Directores
Municipais (Arcos de Valdevez e Monção) – e as Zonas Sensíveis para a Conservação –
SIC PTCON0001 – Peneda/Gerês.
A descrição exaustiva destes instrumentos de ordenamento de território pode ser consultada
no EIA do Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo, sendo no presente documento avaliado
a sua interferência com a área de estudo.
Concelho

Aprovação e Ratificação do PDM
Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/1995,
publicada na I Série do Diário da República, a 25 de Julho;

Arcos de Valdevez

Alterado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 163/2003, de 22
de Outubro;
Suspensão parcial - Aviso n.º 24235/2007, publicado na II Série do
Diário da República n.º 237, a 10 de Dezembro;
Revisão - Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2008, publicada
na I Série do Diário da República n.º 35, de 19 de Fevereiro.
Ratificado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 110/1994,
publicada na II Série do Diário da República, a 3 deNovembro;

Monção

Suspensão parcial - Resolução do Conselho de Ministros nº 62/2007,
de 26 de Abril;
Revisão - Aviso n.º 9853/2009, publicado na II Série do Diário da
República n.º 97, a 20 de Maio.

A1 (7/41)

H Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo
Estudo de Impacte Ambiental
Elementos Adicionais

3.2

USOS DO SOLO

Pretende-se, neste capítulo, proceder a uma caracterização dos usos do solo presentes
actualmente na área de estudo do projecto. Esta caracterização revela-se bastante
importante, dado que corresponde a umas das bases para as avaliações do descritor
ecologia.
A caracterização da ocupação actual do solo foi realizada tendo como base os
Ortofotomapas de 2004/2005 do Instituto Geográfico do Exército (IGeoE) à escala 1:10 000
da área de implementação do projecto, a informação que já tinha sido apresentada no EIA,
bem como no trabalho de campo especificamente direccionado a esta componente do
trabalho. A visita de campo foi realizada no final do mês de Julho de 2013, o qual
possibilitou a confirmação, bem como algumas correcções, da classificação da ocupação do
solo previamente efectuada em gabinete.
O AHE do Sistelo localiza-se numa região de montanha onde o solo tem um uso
essencialmente florestal e agrícola. A caracterização do uso do solo da área onde será
instalada a linha eléctrica teve por base as classes apresentadas no EIA, sendo no presente
caso consideradas as seguintes classes de ocupação:
– Floresta de coníferas: são considerados nesta classe os espaços florestais em que
a espécie arbórea dominante é o cipreste (Chamaecyparis lawsoniana);
– Povoamento de pinheiro-bravo: na área de estudo esta classe é constituída
essencialmente por povoamentos de Pinus pinaster;
– Povoamento de pinheiro-da-Escócia: na área de estudo a presente classe é
constituída essencialmente por povoamentos de Pinus sylvestris;
– Povoamento florestal misto: na área de estudo esta classe é constituída
essencialmente por povoamentos de pinheiro-bravo, pinheiro-da-escócia, cipreste e
eucalipto (Eucalyptus globulus).
– Prados: a esta classificação de espaço correspondem áreas de cultivo de centeio,
fenos, batata e algum produto hortícola, geralmente em socalcos ou nos cabeços;
– Matos: nesta classe incluem-se todas as etapas de sucessão do matagal
mediterrânico, independentemente do seu estado de conservação. Na área em
estudo, os matos encontram-se essencialmente associados a zonas de cotas mais
elevadas e com maior declive, portanto menos consentâneas com as práticas
agrícolas habituais;
– Linhas de água e vegetação ribeirinha: nesta classe incluem-se todas as massas
de águas lóticas, que no presente caso se restringe ao rio Vez na zona mais a sul da
área de estudo. Considera igualmente as diferentes fases de degradação da florestagaleria, que variam desde zonas praticamente desprovidas de vegetação ou
ocupadas por espécies infestantes (caniços e silvas), até alguns troços onde ainda se
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verifica a presença de exemplares de espécies arbóreas características (e.g. freixos e
choupos);
– Povoação/Áreas urbanas: na área de estudo, a esta classificação de espaço
correspondem pequenos núcleos de edificações dispersos que ocorrem em especial
nas zonas de vale e vertentes de declive moderado ou ao longo de vias de
comunicação existentes. Nos núcleos dispersos incluem-se edificações residenciais e
edificações de apoio à actividade agrícola. Nesta classe considera-se ainda a rede
viária existente, i.e. estradas nacionais, caminhos rurais e caminhos florestais.
3.3

ECOLOGIA

Em termos de abordagem, o presente documento irá incidir sobre as espécies ou
comunidades importantes em termos de conservação (pelo seu estatuto desfavorável e/ou
carácter endémico) e que se encontram presentes, ou potencialmente presentes, nos
habitats por onde a linha eléctrica se irá desenvolver. Serão analisados com maior detalhe
os grupos faunísticos sobre os quais as consequências da implantação desta linha de
transporte de energia podem apresentar maior significado, nomeadamente a comunidade
avifaunística.
Numa abordagem preliminar, os habitats da área de estudo foram agrupados em função da
sua utilização potencial pela fauna e da semelhança das características estruturais e
funcionais que apresentam, tendo sido consideradas as seguintes unidades básicas:
Quadro 3.1 – Agrupamento dos usos do solo em biótopos.
BIÓTOPOS

USOS DO SOLO

I. Habitats aquáticos e
ribeirinhos

Linhas de água e vegetação
ribeirinha

II. Áreas de matos

Matos
Flore stas de coníferas
Povoamento de pinheiro-da-Escócia

III. Zonas arborizadas
Povoamento de pinheiro-bravo
Povoamento florestal misto
IV. Zonas agrícolas

Prados

V. Afloramentos rochosos

Matos
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Para a caracterização específica dos descritores faunísticos terrestres, além de localizações
geográficas de pontos e/ou segmentos de amostragem, foram utilizadas informações
bibliográficas que se reportam a UTM.
As quadrículas UTM resultam da Projecção Universal Transversal de Mercator, sendo
utilizadas como unidade base as quadrículas UTM 10x10 km, que por exemplo, constituem
a Cartografia de referência do Atlas das Aves Nidificantes de Portugal Continental (Equipa
Atlas, 2008) e do Atlas do Anfíbios e Répteis de Portugal (Loureiro et al., 2008). Refere-se
que a área de estudo fica inserida nas Quadrículas NG44 e NG541 (Figura 3.1).

Figura 3.1 - UTM 10 x 10 km interseccionadas pela área de estudo.

O elenco específico teve por base a compilação previamente efectuada no EIA que foi
complementado com as informações disponibilizadas pelo ICNF relativamente à Quadrícula
UTM NG44 – que não era abrangida pela área de estudo estabelecida no EIA – para além
dos taxa referenciados – visualizados, identificados pelas suas vocalizações ou encontrados
vestígios da sua presença – durante o trabalho campo que foi realizado no final do mês de
Julho (Foto 3.1).

1

Refere-se que a área de estudo do EIA abrangia as quadrículas NG54 e NG55.
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Foto 3.1 - Censo da comunidade avifaunística.

3.4
3.4.1

PATRIMÓNIO CULTURAL
Considerações gerais

Os trabalhos da avaliação ambiental da linha eléctrica respeitaram os termos da legislação
em vigor, mais precisamente: i) Decreto-Lei 270/99 de 15 de Julho – Regulamento dos
Trabalhos Arqueológicos –; ii) Decreto-Lei 186/90 de 6 de Junho; e iii) Decreto
Regulamentar 38/90 de 27 de Novembro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
278/97 de 8 de Outubro e Decreto Regulamentar 42/97 de 10 de Outubro.
Estes trabalhos foram realizados no final do mês de Julho de 2013 e tiveram como
objectivos:
– Realização de um trabalho de identificação, inventariação, localização e avaliação
relativa aos elementos de interesse arqueológico, histórico, etnográfico e patrimonial
construído conhecido para a área do corredor em estudo;
– Realização de prospecções sistemáticas no traçado
– Elaboração de um Relatório técnico em que, face aos resultados obtidos
previamente, serão apontadas áreas de maior sensibilidade face a eventuais
impactos.
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3.4.2
3.4.2.1

Metodologia de Registo
Levantamento bibliográfico, documental e cartográfico

No âmbito da pesquisa prévia deste trabalho foram consultados: documentação, estudos,
monografias, artigos específicos, cartografia e estabelecidos contactos sobre património
arqueológico, etnográfico e arquitectónico nos concelhos de Arcos de Valdevez e Monção.
3.4.2.2

Metodologia de prospecção

Os trabalhos arqueológicos consistiram na realização de uma prospecção sistemática na
área afecta ao projecto.
Quando localizado um sítio dentro da área de afectação, procedeu-se ao seu registo
fotográfico, georeferenciação com um aparelho tipo Global Position System, localização
cartográfica e o preenchimento de uma ficha descritiva de sítio.
Sempre que possível, foram recolhidas informações junto da população.
3.4.2.3

Metodologia de registo

Registo Fotográfico

O registo fotográfico foi realizado em suporte digital, documentando todos os sítios
registados durante as prospecções.
Procedeu-se, ainda, ao registo fotográfico de várias áreas ao longo da área a prospectar
para documentar as situações de visibilidade de diferentes.
Georeferenciação

Cada um dos sítios detectados foi georreferenciado através de Global Position System
(equipamento SporTrak da Magellan™, com a precisão de 7 m), num sistema de
coordenadas UTM.
Registo dos Elementos Patrimoniais

Durante os trabalhos de prospecção foi preenchida uma Ficha para cada sítio onde se
registaram os seguintes critérios, previamente definidos:
– Identificação
– Nº de inventário – número sequencial que identifica o sítio arqueológico ou de
interesse etnográfico (a sequência numérica é aleatória e contínua);
– Nome – Nome atribuído ao sítio arqueológico encontrado;
– Topónimo – Topónimo local onde o sítio se localiza;
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– Localização
– Localização administrativa – Freguesia, Concelho e Distrito onde se localiza o
sítio identificado;
– Localização geográfica – Todos os sítios foram localizadas cartograficamente,
indicando-se sempre a Carta Militar de Portugal correspondente;
– P – Paralelo
– M – Meridiano
– N – Altitude em metros
– Descrição
– Tipo de sítio (adaptada da tabela proposta pelo IPA – Instituto Português de
Arqueologia) – Abrigo, Achado Isolado, Alcaria, Alinhamento, Anfiteatro,
Aqueduto, Arte Rupestre, Arranjo de Nascente, Atalaia, Azenha, Balneário,
Barragem, Basílica, Calçada, Canalização, Capela, Casal Rústico, Castelo, Cais,
Cemitério, Cetária, Chafurdo, Cidade, Circo, Cista, Cisterna, Complexo
Industrial, Concheiro, Convento, Criptopórtico, Cromeleque, Curral, Depósito,
Edifício com interesse histórico, Eira, Ermida, Escultura, Estrutura com interesse
histórico, Fonte, Forja, Forno, Fortificação, Forum, Fossa, Gruta, Hipocausto,
Hipódromo, Igreja, Indeterminado, Inscrição, Lagar, Laje Sepulcral, Malaposta,
Mancha de Ocupação, Marco, Menir, Mesquita, Miliário, Mina, Moinho de Maré,
Moinho de Vento, Monumento Megalítico Funerário, Mosaico, Muralha, Muro,
Nicho, Nora, Oficina, Olaria, Palácio, Paço, Pedreira, Pelourinho, Poço, Pombal,
Ponte, Povoado, Povoado Fortificado, Recinto, Represa, Salina, Santuário,
Sarcófago, Sepultura, Silo, Sinagoga, Talude, Tanque, Teatro, Templo, Termas,
Tesouro, Torre, Tulhas, Via, Viaduto, Moinho de Água, Monte, Laje com
Covinhas, Pias, Villa, Açude e Dique, Espigueiro, Quinta, Alminha, Cruzeiro.
– Cronologia (adaptado da tabela proposta pelo IPA – Instituto Português de
Arqueologia) - Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio, Paleolítico Superior,
Epipaleolítico/Mesolítico, Neolítico, Neolítico Antigo, Neolítico Médio, Neolítico
Final, Calcolítico, Calcolítico Final, Bronze Pleno, Bronze Final, Idade do Ferro,
1ª Idade do Ferro, 2ª Idade do Ferro, Romano, Romano Republicano, Romano
Império, Romano Alto Império, Romano Baixo Império, Idade Média, Alta Idade
Média, Baixa Idade Média, Islâmico, Moderno, Contemporâneo, Pré-História
Antiga, Pré-História Recente, Proto-História e Indeterminado.
– Contexto geológico - Entende-se como contexto geológico o substrato
geológico onde se localiza o sítio arqueológico encontrado.
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Contexto Geológico
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

– Implantação

Granitos
Xistos
Calcários
Aluviões
Coluviões
Areias
Terraço
Depósitos argilosos
Rochas vulcânicas
Dioritos
Arenitos
Terraço fluvial/cascalheira
Outro

Topográfica

–

Seleccionou-se

os

seguintes

critérios

para

contextualizar topograficamente os sítios encontrados:
Implantação topográfica
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Arriba
Planície
Colina suave
Cerro - topo
Cerro - vertente
Espigão de meandro fluvial
Esporão
Escarpa
Plataforma / rechã
Planalto
Praia
Várzea
Leito de rio ou ribeiro

– Visibilidade (na paisagem) – Este critério corresponde ao nível de visibilidade do
sítio arqueológico no território envolvente.
Visibilidade na paisagem
1
2
3
4

Destaca-se bem na paisagem
Destaca-se medianamente na paisagem
Diluído na paisagem
Escondido

– Controlo visual (sobre a paisagem) – Nível do controlo visual que o sítio
arqueológico detém sobre a paisagem.
Controlo visual sobre a paisagem
1
2
3

Controlo visual total
Controlo condicionado
Controlo restrito (do espaço limítrofe)

– Uso do solo – Utilização actual do solo em que se situa o sítio arqueológico
(adaptado da tabela proposta pelo IPA – Instituto Português de Arqueologia).
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Uso do solo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Agrícola
Agrícola regadio
Baldio
Florestal
Industrial
Pastoreio
Turismo
Urbano
Pedreira
Areeiro
Pântano
Aterro
Caminho

– Coberto vegetal – Referência à vegetação (e outras) actualmente existente no local
onde se localiza o sítio arqueológico.
Coberto Vegetal e outro
1
2
3
4
5
6

Sem vegetação
Vegetação rasteira
Arbustos ou matos densos
Floresta/mata densa
Floresta/mata pouco densa
Montado

– Dispersão de materiais (em área) – Delimitação relativa da área em que se
encontram materiais arqueológicos.
Dispersão de materiais (área)
1
2
3
4

Extensa
Média
Pequena
Pontual

– Tipo de dispersão (de materiais) – Caracterização qualitativa do tipo de dispersão
dos materiais arqueológicos.
Tipo de dispersão
1
2
3
4

Contínua
Dispersa
Concentrada
Progressiva

– Acessibilidade – Referência ao tipo de acesso ao sítio arqueológico.
Acessibilidade
1
2
3
4
5
6

Via Rápida
Estrada Nacional
Estrada Municipal
Estradão
Caminho de pé posto
Sem acesso
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– Trabalhos arqueológicos – Sempre que conhecidos, foram registados trabalhos
arqueológicos pré-existentes em relação ao presente trabalham.
Trabalhos arqueológicos
1
2
3
4
5

Conservação/Valorização
Escavação
Sondagem
Levantamento
Prospecção

Materiais arqueológicos – Foram sumariamente descritos os materiais arqueológicos
encontrados nos sítios arqueológicos localizados.
Descrição – Descrição das características principais de cada sítio.
– Classificação patrimonial
Para estabelecer um Valor Patrimonial para os diversos sítios encontrados fixaram-se dez
descritores (cada um com valores ponderados). Para a obtenção de um Valor Patrimonial
foram atribuídos Graus de Ponderação a cada um dos descritores, de modo a que aquele
represente uma média ponderada.
Descritores

Grau de Ponderação

Inserção paisagística
Grau de conservação
Monumentalidade
Representatividade
Raridade
Valor histórico
Valor etnográfico
Potencial científico
Potencial pedagógico
Fiabilidade da observação

1
6
2
2
4
8
4
8
2
4

Valores
3
2
1
0
D

Elevado
Médio
Reduzido
Sem interesse
Indeterminado

– Inserção paisagística – relativo ao grau de descaracterização da paisagem
envolvente / grau de descontextualização do sítio/elemento;
– Grau de conservação – relativo ao estado de conservação e à especificidade do
sítio/elemento;
– Monumentalidade - relativo à imponência do sítio/elemento, tendo em conta as
suas especificidades;
– Representatividade – relativa ao tipo de contexto e numa escala regional;
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– Raridade – relativa ao tipo de contexto e numa escala regional;
– Valor histórico – relativo à importância que pode assumir como documento para a
história local/nacional;
– Valor etnográfico – relativo à importância que pode assumir como elemento
representativo de técnicas e modos de vida locais ou regionais tradicionais;
– Potencial científico – relativo à importância que pode assumir para a investigação
de determinada realidade e período;
– Potencial pedagógico – relativo à sua possibilidade de utilização pedagógica junto
do público em geral e escolar em particular;
– Fiabilidade da avaliação – relativo ao grau de observação do sítio/elemento e
outras condicionantes de avaliação dos descritores.
Assim, estabeleceram-se 6 Classes de Valor Patrimonial tendo em conta os resultados
obtidos.
Classes do Valor Patrimonial
1
2
3
4
5
6

<2
2 a 4,1
4,2 a 6,2
6,3 a 8,2
8,3 a 10,3
> 10,4

– Avaliação do Impacte e Minimização
– Natureza do Impacte – Referência ao tipo de impacte sobre os sítios de valor
patrimonial identificados;
Natureza do Impacte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Acessos Rodoviários
Antenas
Aterro
Bases de Pilares
Desflorestação
Desmatação
Escavação
Estaleiros
Pedreiras
Poluente
Postes de Electricidade
Submersão
Terraplanagem
Valas
Várias
Viadutos
Visual
Sem impacte
Indeterminada
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– Incidência – Caracterização forma como o impacte incide sobre o sítio de valor
patrimonial;
Incidência
Directa
Indirecta
Indeterminada

– Interacção – Caracterização da relação entre os vários impactes;
Interacção
Secundárias
Sinergéticas
Cumulativas
Indeterminada

– Desfasamento no tempo – Caracterização do prazo do impacte;
Duração
Permanente
Temporário
Indeterminada

– Importância – Caracterização do efeito provocado pelo impacte;
Importância
Positiva
Negativa
Nula
Indeterminada

– Reversibilidade – Caracterização da possibilidade de retornar às características
originais do meio;
Reversibilidade
Irreversível
Reversível
Indeterminada

– Probabilidade – Caracterização do grau de previsão do impacte sobre o sítio de
valor patrimonial;
Probabilidade
Certa
Provável
Incerta
Indeterminada

– Dimensão espacial/cultural – Caracterização da extensão do impacte em termos do
grau de afectação para a comunidade;
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Dimensão espacial/cultural
Pontual
Local
Regional

Nacional
Transfronteiriça
Indeterminada

– Magnitude do impacte – intensidade do impacte no sítio de valor patrimonial;
Magnitude do Impacte
3
2
1

Elevada
Média
Reduzida

– Área sujeita a impacte – corresponde à determinação da área sujeita a impacte face
à área total do sítio/elemento patrimonial.
Área sujeita a Impacte
3
2
1
0
D

Total
Parcial
Periférico
Sem impacte
Indeterminado

Para a avaliação do impacte foi obtido um valor médio ponderado, tendo em conta não só o
resultado obtido para o Valor Patrimonial, mas também o Valor de Impacte (obtido através
de dois descritores ponderados – Área sujeita a impacte e Importância do impacte).
Descritores

Grau de Ponderação

Importância do impacte
Área sujeita a impacte

6
4

Por último, obtém-se o Valor de Impacte Patrimonial: é calculado um valor médio
ponderado, tendo em conta não só o resultado obtido para o Valor Patrimonial, mas também
o de Avaliação do Impacte.
Também estes resultados foram divididos em três Classes de Medidas Minimizadoras, aqui
apresentadas de forma sintética. As classes apresentadas têm em conta a amostra de sítios
detectados na área em estudo.
Classes de Medida de Minimização

Classe A

Classe B
Classe C

Transladação
Limpeza
Levantamento topográfico, gráfico, fotográfico e descrição
exaustiva
Escavação em área
Transladação
Limpeza
Levantamento gráfico e fotográfico exaustivo
Sondagens manuais ou mecânicas
Transladação
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Classes de Medida de Minimização
Limpeza
Levantamento fotográfico exaustivo
Recolhas sistemáticas de superfície

3.4.2.4

Localização e Enquadramento Geográfico

O traçado da ligação eléctrica à AHE do Sistelo está localizado no maciço da Serra da
Peneda, seguindo quase paralelo à fronteira entre os concelhos de Arcos de Valdevez e
Monção. Esta serra corresponde a um maciço essencialmente granítico que a cartografia
geológica de Portugal integra nos granitóides sintectónicos hercínicos com restitos de
metassedimentos incompletamente digeridos pela intrusão granítica.
O traçado prospectado teve início no limite Oeste da Vila do Sistelo, onde está preconizada
a localização da central, terminando no topo de uma elevação situada no lugar de Sinos, na
freguesia de Loureda.
A zona prospectada é caracterizada por acentuados declives, com vegetação rasteira e
arbórea muito densa sem qualquer tipo de visibilidade na quase totalidade do traçado
(Foto 3.2 e Foto 3.3), com acessos quase inexistentes.

Foto 3.2 – Panorâmica geral da zona
Oeste do traçado (á esquerda).

Foto 3.3 – Visibilidade na zona de
Estrica (à direita).
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4 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
4.1

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

O traçado proposto para implantação da linha eléctrica apresenta as seguintes
classificações de ordenamento do território (Desenho 02 e Desenho 03).
Quadro 4.1 – Carta de Condicionantes (interferência linear do traçado proposto - m).
Carta de Condicionantes (interferência linear do traçado proposto – m)
PDM de Monção

PDM de Arcos de Valdevez

Recursos Agrícolas e Florestais

Recursos Agrícolas e Florestais

Regime florestal parcial

Regime florestal

3090 m

1960 m

Quadro 4.2 – Carta de Ordenamento (interferência linear do traçado proposto - m).
PDM de Monção
Espaço florestal

Espaço florestal
de protecção e
conservação

Espaço
florestal
3090
de
produção

PDM de Arcos de Valdevez
Espaço
Natural

Espaço florestal

Espaço
Espaço
florestal
florestal
630
260
Silvode
pastoril
Protecção

-

1070

Figura 4.1 – Áreas Protegidas (780 m de linha dentro SIC).
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4.2

USOS DO SOLO

A análise do Quadro 4.3 revela que o uso do solo dominante (≈60%) na área de estudo
corresponde aos matos, seguidos pelas áreas silvícolas, representadas essencialmente por
áreas de pinheiro-bravo ou de povoamentos mistos de folhosas e resinosas. Com alguma
representatividade ocorrem ainda as fracções com uso agrícola – Prados –, sendo residual
as áreas urbanas e as linhas de água e vegetação ribeirinha. As primeiras correspondem
aos limites das povoações do Sistelo e Estrica, enquanto que os ecossistemas
dulçaquícolas se restringem ao rio Vez e galeria associada, que se localizam no sector sul
da área de estudo.
– O quadro seguinte indica a ocupação do solo na área de estudo:
Quadro 4.3 – Classes de uso do solo na área de estudo.
Área
Uso actual do solo

(ha)

(%)

Floresta de coníferas

2,2

0,9

Povoamento de pinheiro bravo

38,0

17,7

Povoamento de pinheiro-silvestre

0,4

0,2

Povoamento florestal misto

27,5

12,8

Prado

16,3

7,6

Matos

126,9

59,0

Linhas de água e vegetação ribeirinha

1,9

0,9

Áreas urbanas

2,2

1,0

Total

215,2

100

Nas Foto 4.1 a Foto 4.5 apresentam-se algumas das tipologias de usos de solo presentes na
área de estudo, e que foram registados durante o trabalho de campo de Julho de 2013.
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Foto 4.1 – Área de florestas de coníferas

Foto 4.2 – Área de eucaliptal

Foto 4.3 – Área de Pinhal

Foto 4.4 – Área de matos.

Foto 4.5 – Zona urbana
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4.3

ECOLOGIA

4.3.1

Considerações

O corredor em estudo apresenta um mosaico habitacional relevante na sustentação das
comunidades faunísticas diversas, reconhecendo-se zonas de interface entre habitats, com
especial relevo para o florestal, os matos com algumas parcelas de uso agrícola, urbano e
ribeirinho. Em virtude da interferência da linha eléctrica em avaliação com o ecossistemas
aquática ser ínfima optou-se por não incluir a avaliação da comunidade ictiofaunística, cuja
análise foi pormenorizadamente efectuado no EIA.
4.3.2

Herpetofauna

A comunidade herpetofaunística potencial da área de estudo deverá centrar-se
maioritariamente nos répteis em virtude dos anfíbios se concentrarem maioritariamente no
sector Sul da área de estudo, nas imediações do rio Vez.
As espécies potenciais para a área de estudo, bem como os habitats primordiais de
ocorrência são listados no Quadro 4.4.

V. Afloramentos
rochosos

IV. Zonas agrícolas

III. Zonas
arborizadas

II. Áreas de matos

Nome comum

I. Habitats
aquáticos e
ribeirinhos

Nome científico

Trabalho Campo

Quadro 4.4 - Elenco herpetofaunístico da área de estudo e ocupação habitacional.

Discoglossidae
Alytes obstetricans

Sapo-parteiro

Discoglossus
galganoi

Rã-de-focinhopontiagudo

ANFÍBIOS

Salamandridae
Chioglossa
lusitanica
Salamandra
salamandra
Triturus
marmoratus

Salamandra-lusitânica
Salamandra-de-pintasamarelas
Tritão-marmoreado

Triturus boscai

Tritão-de-ventre-laranja

Triturus helveticus

Tritão-palmado

Bufonidae
Bufo bufo

Sapo-comum

Bufo calamita

Sapo-corredor

RÉ
PTE
IS

Ranidae
Rana iberica

Rã-ibérica

Rana perezii

Rã-verde

Anguidae
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Cobra-de-vidro

Lacertidae
Lacerta lepida

Lagarto

Lacerta schreiberi

Lagarto-de-água

Podarcis bocagei

Lagartixa de Bocage

Podarcis hispanica

Lagartixa-ibérica

Colubridae
Coronella austriaca Cobra-lisa
Coronella girondica Cobra-lisa-meridional
Chalcides striatus

Fura-pastos

Malpolon
monspessulanus

Cobra-rateira

Natrix maura
Natrix natrix

Cobra-de-águaviperina
Cobra-de-água-decolar

Viperidae

4.3.3

Vipera latastei

Víbora-cornuda

Vipera seoanei

Víbora-de-Seonae

Avifauna

Conforme descrito pormenorizadamente no EIA do AH do Sistelo, na área de influência do
projecto a comunidade faunística com maior riqueza específica corresponde à avifaunística,
conforme pode ser observado no Quadro 4.5.

V. Afloramentos
rochosos

IV. Zonas
agrícolas

III. Zonas
arborizadas

II. Áreas de
matos

Nome comum

I. Habitats
aquáticos e
ribeirinhos

Nome científico

Trabalho Campo

Quadro 4.5 - Elenco avifaunístico referenciado na área de estudo ocupação habitacional.

Accipitridae
Pernis apivorus

Bútio-vespeiro

Milvus migrans

Milhafre-preto

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

Circus pygargus

Águia-caçadeira

Circus cyaneus

Tartaranhão-cinzento

Accipiter gentilis

Açor

Accipiter nisus

Gavião

Buteo buteo

Águia-d´asa-redonda
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Águia-real

Hieraaetus fasciatus

Águia-perdigueira
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Falconidae
Falco tinnunculus

Peneireiro

Falco subbuteo

Ógea

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

Phasianidae
Alectoris rufa

Perdiz-vermelha

Coturnix coturnix

Codorniz

Columbidae
Columba palumbus

Pombo-torcaz

Streptopelia decaocto

Rola-turca

Streptopelia turtur

Rola-brava

Cuculidae
Clamator glandarius

Cuco-rabilongo

Cuculus canorus

Cuco

Strigidae
Otus scops

Mocho-d´orelhas

Athene noctua

Mocho-galego

Strix aluco

Coruja-do-mato

Bubo bubo

Bufo-real

Caprimulgidae
Caprimulgus
europaeus
Apodidae

Noitibó-cinzento

Apus apus

Andorinhão-preto

Upupidae
Upupa epops

Poupa

Picidae
Picus viridis

Peto-verde

Dendrocopus major

Pica-pau-malhado

Alaudidae
Lullula arborea

Cotovia-dos-bosques

Alauda arvensis

Laverca

Hirundinidae
Ptyonoprogne
rupestris

Andorinha das rochas

Hirundo daurica

Andorinha-dasbarreiras
Andorinha-daschaminés
Andorinha-dáurica

Delichon urbicum

Andorinha-dos-beirais

Riparia riparia
Hirundo rustica

Motacillidae
Anthus campestris

Petinha-dos-campos

Anthus trivialis

Petinha-das-árvores
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Anthus pratensis

Petinha-dos-prados

Motacilla cinerea

Alvéola-cinzenta

Motacilla alba

Alvéola-branca
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agrícolas

III. Zonas
arborizadas

II. Áreas de
matos

Nome comum

I. Habitats
aquáticos e
ribeirinhos

Nome científico

Trabalho Campo

Estudo de Impacte Ambiental
Elementos Adicionais

Cinclidae
Cinclus cinclus

Melro-de-água

Troglodytidae
Troglodytes
troglodytes
Prunelidae

Carriça

Prunella modularis

Ferreirinha

Turdidae
Erithacus rubecula
Luscinia
megarhynchos
Phoenicurus ochruros

Pisco-de-peito-ruivo

Saxicola torquatus

Cartaxo

Oenanthe oenanthe

Chasco-cinzento

Monticola solitarius

Melro-azul

Turdus merula

Melro

Turdus philomelos

Tordo-pinto

Turdus viscivorus

Tordoveia

Rouxinol
Rabirruivo

x

Sylvidae
Cettia cetti

Rouxinol-bravo

Cisticola jundicis

Fuinha-dos-juncos

Hippolais polyglotta

Felosa-poliglota

Sylvia communis

Papa-amoras-comum

Sylvia atricapilla

Toutinegra-de-barrete

Sylvia melanocaphala

Toutinegra-dos valados

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

Phylloscopus brehmii

Felosinha

Phylloscopus collybita

Felosa-comum

Regulus ignicapilla

Estrelinha-real

x

Aegithalidae
Aegithalos caudatus

Chapim-rabilongo

Paridae
Parus cristatus

Chapim-de-poupa

Parus ater

Chapim-preto

Parus caeruleus

Chapim-azul

Parus major

Chapim-real

Sittidae
Sitta europaea

Trepadeira-azul

Certhiidae
Certhia brachydactyla

Trepadeira

Oriolidae
Oriolos oriolos

Papa-figos
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V. Afloramentos
rochosos

IV. Zonas
agrícolas

III. Zonas
arborizadas

II. Áreas de
matos

Nome comum

I. Habitats
aquáticos e
ribeirinhos

Nome científico

Trabalho Campo

Estudo de Impacte Ambiental
Elementos Adicionais

Laniidae
Lanius excubitor

Picanço-real

Lanius collurio

Picanço-de-dorso-ruivo

Corvidae
Garrulus glandarius

Gaio

Pica pica

Pega

Corvus corone

Gralha-preta

Corvus corax

Corvo

Sturnidae
Strunus unicolor

Estroninho-preto

Passeridae
Passer domesticus

Pardal

Passer montanus

Pardal-montês

Estrildidae
Estrilda astrild

Bico-de-lacre

Fringilidae
Fringilla coelebs

Tentilhão

Serinus serinus

Chamariz

Carduelis chloris

Verdilhão

Carduelis carduelis

Pintassilgo

Carduelis cannabina

Pintarroxo

Phyrrhula phyrrula

Dom-fafe

Emberizidae
Embrezia cirlus

Escrevedeira

Embrezia cia

Cia

4.3.4

Mamofauna

O elenco dos Quirópteros referenciados para a área em avaliação, e a respectiva ocupação
potencial dos habitats existentes, encontra-se sistematizado no Quadro 4.6.
Quadro 4.6 – Elenco de quirópteros referenciados na área de estudo ocupação habitacional.
Nome científico

Nome comum

I. Habitats
aquáticos e
ribeirinhos

II. Áreas de
matos

III. Zonas
arborizadas

IV. Zonas
agrícolas

V.
Afloramentos
rochosos

Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum

Morcego-de-ferradura-grande

Rhinolophus hipposideros

Morcego-de-ferradura-pequeno

Rhinolophus euryale

Morcego-de-ferradura-mediterrânico

Vespertillonidae
Myotis myotis

Morcego-rato-grande

Myotis emarginatus

Morcego-lanudo

Myotis daubentonii

Morcego-de-água

Pipistrellus pipistrellus

Morcego-anão
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Nome científico

I. Habitats
aquáticos e
ribeirinhos

Nome comum

Pipistrellus kuhli

Morcego de Kuhl

Nyctalus leisleri

Morcego-arborícola-pequeno

Nyctalus lasiopterus

Morcego-arborícola-gigante

Eptesicus serotinus

Morcego hortelão

Barbastella barbastellus

Morcego-negro

Pleocotus auritus

Morcego-orelhudo-castanho

Pleocotus austriacus

Morcego-orelhudo-cinzento

Tadarida teniotis

Morcego-rabudo

II. Áreas de
matos

III. Zonas
arborizadas

IV. Zonas
agrícolas

V.
Afloramentos
rochosos

O elenco dos outros mamíferos referenciados/potencias, bem como a respectiva ocupação
dos habitats considerados existente na área em estudo, encontra-se sistematizado no
Quadro 4.7.
Quadro 4.7 – Elenco mamofaunístico referenciados na área de estudo e ocupação habitacional.
Nome científico

Nome comum

Trabalho
de Campo

I. Habitats
aquáticos e
ribeirinhos

II. Áreas
de matos

III. Zonas
arborizadas

IV. Zonas
agrícolas

V.
Afloramentos
rochosos

Sciurdae
Sciurus vulgaris

Esquilo-vermelho

Arvicolidae
Arvicola sapidus

Rato-de-água

Microtus lusitanicus

Rato-cego

Muridae
Apodemus
sylvaticus
Rattus rattus

Ratinho do
campo
Ratazana

Talpidae
Galemys pyrenaicus Toupeira de água
Carnivorae
Canis lupus

Lobo

Vulpes vulpes

Raposa

Mustela nivalis

Doninha

Mustela erminea

Arminho

Mustela putorius

Toirão

Martes foina

Fuinha

Martes martes

Marta

Meles meles

Texugo

Lutra lutra

Lontra

Genetta genetta

Geneta

Felis silvestris

Gato-bravo

x

Artiodactilae
Sus scrofa
Capreolus
capreolus

Javali
Corço
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4.4
4.4.1

PATRIMÓNIO CULTURAL
Considerações gerais

Os trabalhos em questão revelaram a existência de um elemento de valor patrimonial, junto
a um caminho florestal que dá acesso à zona do traçado, assim como permitiram a
relocalização de três elementos patrimoniais: a Mamoa 2 das Lameiras (CNS19309), a
Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19308) e a Mamoa 3 das Lameiras (CNS 19310).
É importante salientar o facto de que a densa vegetação, aliada aos acentuados declives do
terreno não permitiram, na maior parte do traçado, uma boa visibilidade a nível do solo
(Foto 4.6).

Foto 4.6 - Condições de visibilidade na zona dos Carvalhais.

Apenas nas zonas onde se identificou a presença de pequenos bosques de coníferas ou
onde o traçado se cruzava com um caminho florestal (Foto 4.7), foi possível proceder a uma
prospecção exaustiva do corredor em causa.
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Foto 4.7– Bosque no lugar de Pereira (à esquerda) e Intersecção com o traçado e o caminho
florestal no lugar de Pereira (à direita).

Refere-se adicionalmente que foi realizada uma tentativa de relocalizar o Cortelho das
Cavadinhas, identificado no âmbito deste projecto nas prospecções realizadas em Fevereiro
de 2012 para a actualização do Quadro de Referência, a qual não foi possível dada a
densidade de vegetação existente actualmente neste local (Foto 4.8).

Foto 4.8 – Condições de visibilidade na zona das Cavadinhas.

4.4.2
4.4.2.1

Levantamento patrimonial
Sítio número 1, Cruzeiro dos Carvalhais

O cruzeiro de Carvalhais (Foto 4.9) está localizado no caminho de acesso ao Monte
Redondo, no topo de um afloramento granítico cortado pelo acesso. Apresenta cerca de
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0.60 m de altura e aparenta ter sido construído em granito, rebocado com argamassa.
Apresenta inscritas as letras AC, com a data de 30 de Outubro de 1902.

Foto 4.9 – Cruzeiros dos Carvalhais.

4.4.3
4.4.3.1

Relocalização de Elementos Patrimoniais
Sítio número 2, Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19308)

Mamoa bem destacada na paisagem, completamente coberta por vegetação rasteira, onde
ainda são visíveis 3 esteios in situ (Foto 4.10). São perceptíveis também alguns blocos que
deverão corresponder à sua couraça pétrea. Apresenta cerca de 2 m de altura por 20 m de
diâmetro.

Foto 4.10 – Mamoa 1 das Lameiras.

4.4.3.2

Sítio número 3, Mamoa 2 das Lameiras (CNS 19309)

A existência desta Mamoa foi apenas perceptível por uma ligeira elevação no terreno, uma
vez que se encontrava coberta por uma densa vegetação (Foto 4.11). Não foi possível
localizar qualquer vestígio da sua couraça pétrea.
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Foto 4.11 – Mamoa 2 das Lameiras.

4.4.3.3

Sítio número 4, Mamoa 3 das Lameiras (CNS 19310)

Destacada na paisagem, esta mamoa encontra-se coberta por vegetação e apresenta cerca
de 1 m de altura e 16 m de diâmetro. Dada a densidade da vegetação, foi apenas possível
identificar alguns blocos em granito e quartzo que deverão corresponder à sua couraça
pétrea (Foto 4.12).

Foto 4.12 – Mamoa 3 das Lameiras.
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5 AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.1

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

CONSTRUÇÃO
Os impactes ao nível do Uso do Solo, na Fase de Construção, centram-se maioritariamente
na afectação temporária (e.g. acessos transitórios, estaleiro, pisoteio) ou permanente
(apoios, acessos definitivos) dos usos agrícolas (afectação de áreas culturais e de infraestruturas de apoio) e florestais (abate de exemplares). Realça-se igualmente o
estabelecimento de servidões.
No que respeita à Fase de Exploração os impactes correspondem essencialmente à
redução do aproveitamento económicos dos usos agrícolas ou florestais, em resultado do
decréscimo da área disponível e condicionamento de algumas práticas pela presença da
linha de distribuição de energia.
À presença das linhas aéreas de distribuição de energia esta também associado um
acréscimo no risco de incêndio.
EXPLORAÇÃO
Neta fase não se prevê a existência de impactes no que respeita a este descritor.
5.2

USOS DO SOLO

CONSTRUÇÃO
Os impactes ao nível do Uso do Solo, na Fase de Construção, centram-se maioritariamente
na afectação temporária (e.g. acessos transitórios, estaleiro, pisoteio) ou permanente
(apoios, acessos definitivos) dos usos agrícolas (afectação de áreas culturais e de infraestruturas de apoio) e florestais (abate de exemplares). Realça-se igualmente o
estabelecimento de servidões.
No que respeita à Fase de Exploração os impactes correspondem essencialmente à
redução do aproveitamento económicos dos usos agrícolas ou florestais, em resultado do
decréscimo da área disponível e condicionamento de algumas práticas pela presença da
linha de distribuição de energia.
À presença das linhas aéreas de distribuição de energia esta também associado um
acréscimo no risco de incêndio.
EXPLORAÇÃO
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Redução da área com aproveitamento económico, quer seja de origem agrícola ou florestal,
em resultado da redução e/ou Deve ainda ser mencionado o incremento do risco de
incêndio florestal.
5.3

ECOLOGIA

E virtude da linha em estudo interferir com uma Área Classificada (Sítio PTCON0001 Peneda e Gerês), encontra-se sujeito a parecer prévio do ICNF de acordo com o DecretoLei nº 140/99 de 24 de Abril, republicado pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de Fevereiro.
Assim, aquando da Projecto de Execução desta linha eléctrica deverão ser seguidas as
normas (e.g. impactes, medidas de minimização, medidas de compensação) apresentadas
no guia do INCB – “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de linhas
aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica” – cuja publicação remonta a 2010.
Do ponto de vista ecológico a comunidade que será certamente poderá ser mais afectada
corresponde á avifaunística, podendo ainda referir-se a afectação florística na zona dos
apoios. Para os restantes grupos faunísticos o potencial impacte será de magnitude
reduzida e restrita à fase de construção.
As linhas eléctricas apresentam-se com reconhecido, e relevante, impacte sobre a
comunidade avifaunística, particularmente em resultado de fenómenos de mortalidade
resultante de electrocussão e mortalidade/ferimentos derivo das colisões com os cabos,
nomeadamente o grupo das aves de rapina e planadoras. Tendo por base as listagens de
Neves et al. (2005) e Birdlife Internacional (2003) bem como o elenco faunístico da área em
estudo, as Famílias potencialmente mais afectadas poderão ser os Accipitridae,
Columbidae, Corvidae, Falconidae e Strigiformes.
Tendo por base a cartografia de apoio digital produzida pelo ex-ICNB2 (actual ICNF), foi
realizado à sua intercepção com a área de estudo. Como pode ser observado na Figura 5.1
ocorre uma intercepção na zona Sul – numa extensão de ≈ 0,7 km –, onde é considerado
que para as aves de rapina é uma Zona Crítica (INCB, 2010) face a situações de
electrocussão.

2

Informação disponível em: http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/ordgest/aa/av-inc-amb.
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Figura 5.1 – Área classificada pelo ex-ICNB como “Crítica para Rapinas”.

5.4

PATRIMÓNIO CULTURAL

5.4.1

Considerações gerais

A avaliação de impactes será realizado diferenciadamente para cada um dos elementos
identificados.
5.4.1.1

Sítio número 1, Cruzeiro dos Carvalhais

O impacte preconizado para o sítio nº 1 (Cruzeiro de Carvalhais) é considerado nulo, uma
vez que se situa a ≈147 metros do corredor onde será previsto instalar a linha eléctrica.
5.4.1.2

Sítio número 2, Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19308)

O impacte preconizado para a Mamoa 1 das Lameiras é nulo, uma vez que se situa a ≈244
metros da linha eléctrica.
5.4.1.3

Sítio número 3, Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19309)

O impacte preconizado para a Mamoa 2 das Lameiras é nulo, uma vez que se situa a ≈165
metros da linha eléctrica
5.4.1.4

Sítio número 3, Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19301)

O impacte preconizado para a Mamoa 3 das Lameiras é nulo, uma vez que se situa a ≈255
metros da linha eléctrica.
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6 PROPOSTA DE MEDIDAS MITIGADORAS
6.1

USOS DO SOLO

A nível do descritor Uso do Solo as medidas mitigatórias a considerar deverão centrar-se na
localização dos apoios dos postes. Estes, desde que exequível, deverão ficar instalados nos
usos menos importantes em termos de conservação e/ou da sua importância para a
população local (e.g. zonas agrícolas).
Assegurar a existência de corredor de servidão – inclui as faixas de serviço e de protecção –
com o intuito de assegurar distâncias de segurança face à vegetação arbórea.
Neste item também poderá ser considerado: i) um Plano de Manutenção da Faixa de
Protecção, que considera um conjunto de acções sobre a vegetação de forma a assegurar
as condições de segurança para a presença da linha de transporte de energia; e ii) um
Plano de inspecção anual dos apoios da linha sujeitos ao poiso e nidificação da comunidade
avifaunística.
6.2

ECOLOGIA

De forma a mitigar os impactes relativamente às situações de electrocussão e colisão
deverão ser seguidas como medidas mitigatórias as descritas em ICNB (2010) para a
tipologia de linhas de Alta Tensão (>45kV e <110 kV).
6.3
6.3.1

PATRIMÓNIO CULTURAL
Considerações gerais

A apresentação de propostas de medidas de minimização que será apresentada em seguida
apresentou uma dicotomia ao nível de análises, apresentando medidas específicas para
bem como outras de carácter geral.
No Quadro 6.1 é apresento o enquadramento dos quatro sítios identificados ao nível das
Classes de Medidas de Minimização.
Quadro 6.1 – Classe de Medida de Minimização
Número do
Sítio

Nome

Distância à
Linha (m)

Classe de Medida de
Minimização

1

Cruzeiro de Carvalhais

147

Classe C

2

Mamoa 1 das Lameiras

244

Classe C

3

Mamoa 2 das Lameiras

165

Classe C

4

Mamoa 3 das Lameiras

255

Classe C
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Refere-se adicionalmente que os Sítios 2 e 4, mais concretamente a Mamoa 1 e 3 das
Lameiras se localizam foram da área de estudo.
6.3.2
6.3.2.1

Medidas Específicas
Sítio número 1, Cruzeiro dos Carvalhais

Como medida de minimização específica preconiza-se a sinalização da estrutura
identificada, assim como o seu registo fotográfico, uma vez que se encontra num dos
acessos à zona de afectação ao projecto.
6.3.2.2

Sítio número 2, Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19308)

Como medida de minimização específica preconiza-se a sinalização da Mamoa, assim como
o seu registo fotográfico, uma vez que se encontra perto de um dos acessos à zona de
afectação ao projecto.
6.3.2.3

Sítio número 3, Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19309)

Como medida de minimização específica preconiza-se a sinalização da Mamoa, assim como
o seu registo fotográfico, uma vez que se encontra perto de um dos acessos à zona de
afectação ao projecto.
6.3.2.4

Sítio número 3, Mamoa 1 das Lameiras (CNS 19301)

Como medida de minimização específica preconiza-se a sinalização da Mamoa, assim como
o seu registo fotográfico, uma vez que se encontra perto de um dos acessos à zona de
afectação ao projecto.
6.3.3

Medidas Genéricas

Como medida de minimização genérica preconiza-se o acompanhamento arqueológico de
todas as acções (e.g. desmatação, escavação, terraplanagem) que interferiam com o solo
durante a execução do projecto de obra, assim como da desmatação do local, tendo em
conta a topografia acidentada e a fraca visibilidade da área de estudo.
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7 PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
Neste fase não se justifica a preconização de Programas de Monitorização, contudo deve
referir-se que será previsível que venha ser necessário um Programa de Monitorização para
avaliar a possível mortalidade – resultante de electrocussão e/ou colisão – avifaunística e
das espécies de mamíferos voadores associada à presença da linha eléctrica.
A definição pormenorizada do programa enunciado deverá ser estabelecida numa fase
subsequente do projecto, mais concretamente com o Projecto de Execução da Linha
Eléctrica do Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo. Em termos gerais, e tendo por base
as directrizes dos Programas de Monitorização enunciados em ICNB (2010) refere-se que
pela sua curta extensão (≈ 6 km) e a instalação de um troço de ≈ 0,7 km em área
considerada “Crítica para Aves de Rapina”, deverá ser monitorizado, durante os primeiros
anos de funcionamento do AH do Sistelo, a totalidade do troço nas quatro épocas
fenológicas – Invernada, Reprodução, Dispersão pós-reprodutora e Migração –, associadas
á comunidade avifaunística.
Os parâmetros a monitorizar deverão considerar: i) a mortalidade por colisão; e ii)
mortalidade por electrocussão. Refere-se adicionalmente, tendo por base o enunciado em
ICNB (2010), que para aferir a mortalidade real estimada deverá proceder-se à correcção
dos factores associados à predação por necrófagos e de detectabilidade dos cadáveres.
Para o efeito deverão ser utilizados dados bibliográficos padronizados para as condições
(e.g., habitats, factores edafo-climáticos) similares aos existentes na zona do Sistelo ou
então realizar in situ ensaios de prospecção e identificação de cadáveres (ver descrição em
ICNB, 2010).
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