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1 O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO
O presente documento faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente ao Estudo
de Viabilidade Técnica e Económica (EVTE) do Aproveitamento Hidroeléctrico (AHE) do
Sistelo, tendo este estudo sido realizado entre Janeiro de 2011 e Março de 2012.
O Resumo Não Técnico é um documento síntese, adaptado para divulgação do projecto e
dos principais impactes ambientais associados, na fase de participação do público (consulta
do público). Este documento reproduz sucintamente os aspectos mais relevantes do EIA,
numa linguagem não técnica e de acordo com os critérios de boa prática definidos para a
sua elaboração no Anexo III da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e, mais recentemente
(2008), actualizados no sítio da internet da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
No caso de pretender obter informações mais aprofundadas sobre os efeitos que o presente
projecto poderá ter sobre o ambiente, deverá consultar o EIA que se encontra disponível na
Câmara Municipal de Monção, na Câmara Municipal de Arcos de Valdevez, na Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e na Agência Portuguesa do
Ambiente, em Lisboa.
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2 QUEM PROPÕE E QUEM LICENCIA O PROJECTO
Este projecto é da responsabilidade da empresa HIDROCENTRAIS REUNIDAS, S.A., que
constitui o proponente do projecto.
O EVTE e o EIA foram desenvolvidos pela empresa AQUALOGUS, Engenharia e Ambiente,
Lda. Este projecto encontra-se em fase de Estudo Prévio.
A entidade licenciadora do Projecto, em conformidade com a recente legislação em vigor
(alínea d) do ponto 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 56/2012, de 12 de Março) é a Agência
Portuguesa do Ambiente, I. P (APA).
EIA do Aproveitamento
Hidroeléctrico do Sistelo

Proponente:
HIDROCENTRAS
REUNIDAS, SA

Entidade coordenadora
do licenciamento:
Elaboração EIA:

APA, IP

AQUALOGUS

Projectista:
AQUALOGUS
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3

PORQUE É NECESSÁRIO O APROVEITAMENTO HIDROELÉCTRICO DO
SISTELO

O AHE do Sistelo destina-se exclusivamente à produção de energia eléctrica, a partir da
utilização praticamente a fio-de-água dos caudais sobrantes do rio Vez, a qual será
posteriormente injectada na Rede Eléctrica Nacional através da ligação da central do
aproveitamento ao Posto de Corte de Alagoa de Cima.
Para tal, utiliza um recurso natural renovável – a água –, o que evitará a necessidade de
importação anual de cerca de 6000 t do combustível fóssil – fuelóleo – necessário para uma
produção térmica equivalente. Desta forma, contribui-se para a redução da dependência
energética exterior do País, sendo ainda uma forma de produção de energia que não origina
quaisquer emissões gasosas (designadamente de gases com efeito de estufa), resíduos ou
efeitos poluentes.
Estes significativos efeitos ambientais positivos, de âmbito global, são mais acentuados na
medida em que as pequenas centrais hidroeléctricas (mini-hídricas) utilizam tecnologias
conhecidas há mais de um século, longamente testadas e seguras, que pela sua
disseminação espacial constituem um factor de desenvolvimento socioeconómico e de
ordenamento do território regional em que se inserem.
O AHE do Sistelo constitui um projecto sustentado em razões de interesse nacional,
justificadas pela taxa de crescimento do consumo de electricidade e suportadas pela
legislação que promove aumento da contribuição das fontes de energia renováveis para a
produção de electricidade no mercado interno da electricidade (Directiva 2009/28/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Abril de 2009).
Não obstante o empreendimento em análise, em parte, se situar em área sensível, o
presente EIA, do qual este RNT faz parte integrante, tentará avaliar a possibilidade de
compatibilizar a sua implementação com os valores ambientais da zona de inserção.
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4 ONDE SE LOCALIZA O PROJECTO
O AHE do Sistelo insere-se administrativamente no distrito de Viana do Castelo e abrange
os concelhos de Monção (freguesias de Tangil e Merufe) e Arcos de Valdevez (freguesia do
Sistelo).
A um nível macro, o projecto insere-se na Região Norte e na sub-região do Minho-Lima
(ver Figura 1).

Figura 1 - Enquadramento Regional.

O projecto afectará um pequeno troço do rio Vez, afluente da margem direita do rio Lima. A
área onde se insere o AHE do Sistelo situa-se em plena serra da Peneda.
A área em estudo encontra-se identificada nas folhas n.º 8 e 9 da Carta Militar à escala
1/25 000.
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5 COMO É O PROJECTO
O projecto do “Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo” encontra-se representado
cartograficamente na Figura 2.
O AHE do Sistelo inicia-se num açude implantado no rio Vez, com cerca de 2 m de altura
acima do leito natural. Este açude constitui uma pequena barreira ao escoamento e
armazena água, originando uma pequena albufeira com cerca de 900 m2. O material a
utilizar na construção do açude será proveniente das próprias escavações para implantação
da obra, onde existe rocha de boa qualidade. O revestimento do açude com rocha granítica
argamassada facilita a transposição do mesmo por algumas espécies.
O açude será equipado com uma passagem para peixes de características “naturalizadas”
que ficará instalada na margem direita, e cujo projecto teve em conta as espécies presentes
no local, como a truta comum e a toupeira de água.
A tomada de água existente no açude deriva uma parte da água armazenada na albufeira
para uma conduta enterrada, com cerca de 290 m de comprimento, que transporta a água
até à câmara de sedimentação.
A câmara de sedimentação, parcialmente enterrada na encosta direita do rio Vez, tem como
principal função possibilitar a sedimentação das partículas arrastadas no escoamento. A
partir desta câmara, a água segue novamente por uma conduta enterrada, com cerca de
5455 m de comprimento, situada ao longo de um caminho florestal existente, até atingir a
central hidroeléctrica. Na central, a energia da água em movimento é convertida em energia
eléctrica, que será encaminhada para a rede pública.
O edifício da central localizar-se-á na margem direita do rio Vez, próximo da povoação de
Sistelo, e ocupará uma área de cerca de 500 m2, onde ficarão instalados o grupo
turbina-gerador e os quadros de comando. O edifício da central será construído recorrendo
a materiais típicos da região e a sua arquitectura respeitará a envolvente paisagística do
local.
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 até ao Posto de Corte de Alagoa
de Cima, numa extensão aproximada de 6 km. Este traçado ainda não se encontra definido,
no entanto, terá em conta, entre outros, os aglomerados populacionais, áreas classificadas
em termos de conservação da natureza, bem como o vale do rio Vez e suas margens e
vales encaixados.
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do Sistelo.
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A figura seguinte ilustra o esquema geral do aproveitamento hidroeléctrico, onde estão
também assinalados os seus componentes principais.

Açude

Câmara de
Sedimentação

Central
Hidroeléctrica

Figura 3 – Esquema geral do Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo.

As máquinas e veículos necessários à realização da obra irão circular apenas em caminhos
já existentes na área. Será proibida a criação/abertura de caminhos temporários de acesso
durante os trabalhos de construção.
Prevê-se que sejam utilizados 4 camiões na fase de construção. Nesta fase prevêem-se,
ainda, os seguintes fluxos rodoviários:
– Açude e câmara de sedimentação: dadas as suas dimensões e características,
prevê-se a utilização quase exclusiva de autobetoneiras a estes locais.
– Condutas de derivação e forçada: estima-se que as obras de abertura de vala,
implantação da conduta e aterro necessitarão de duas máquinas escavadoras, bem
como camiões para transporte da tubagem e do material sobrante da escavação.
– Central e subestação: prevê-se o recurso a camiões para deposição dos materiais
sobrantes da escavação provenientes de outros locais e transporte de equipamento
pesado (tais como gerador e turbina), bem como autobetoneiras para a edificação
da central.
Os acessos previstos para o AHE de Sistelo aproveitam ao máximo a rede de caminhos
existentes na zona, que serão melhorados e prolongados, quando necessário, facultando o
acesso aos locais de implantação das principais estruturas (central, conduta e açude). Os
caminhos prolongados adquirirão um carácter definitivo, facilitando, na fase de exploração,
as operações de manutenção e conservação das infra-estruturas, sempre que necessário.
Ainda durante as actividades de escavação, refere-se que existem locais onde poderá ser
necessário recorrer à utilização de explosivos, devido à ocorrência de rochas de dureza
elevada a profundidades reduzidas, ou mesmo à superfície do terreno (na zona do açude e
conduta). Contudo, esta prática será pontual e devidamente controlada, sendo previamente
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comunicada às autoridades, bem como aos habitantes mais próximos, sempre que se
averiguar a sua necessidade.
A localização dos estaleiros de apoio à obra foi proposta tendo em conta os aspectos
ambientais mais importantes (habitações, áreas sensíveis para a conservação da Natureza
e ocorrências patrimoniais) e, por outro lado, a proximidade aos locais onde houvesse maior
intensidade de obras. Na fase de construção, o estaleiro será a zona de apoio principal à
obra visto dispor das áreas social e industrial. O estaleiro principal será localizado junto ao
Lugar da Portela do Alvito e ocupará uma área de cerca 5 000 m3. Durante a obra poderá
ainda existir necessidade de instalação de pequenos estaleiros móveis de frente de obra
para execução de actividades menos relevantes. Estes estaleiros móveis servirão apenas
para armazenamento temporário de material e/ou equipamento.
Durante a fase de actividade do estaleiro serão cumpridas medidas ambientais de controlo
de resíduos e águas residuais para garantir que o solo e as linhas de água não sejam
contaminados. Com a conclusão da obra será feita a remoção do estaleiro e serão repostas
as condições iniciais do local.
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. As suas áreas,
localização e características serão definidas na fase de Projecto de Execução. No entanto,
estima-se que os depósitos de terras sobrantes a criar durante a fase de construção tenham
um carácter provisório e se localizem nas proximidades das frentes de obra que os
originaram.
Relativamente à fase de construção do projecto, prevê-se que a construção das diferentes
infra-estruturas tenha a duração de 14 meses.
Após entrada em funcionamento, considera-se que a fase de exploração do Aproveitamento
Hidroeléctrico do Sistelo seja de 35 anos.
Finalmente, prevê-se que a fase de desactivação tenha a duração de 2 meses e seja
caracterizada pelas seguintes acções:
– Açude: será mantido, sendo retirada a grelha e refeita a superfície em betão com
um perfil idêntico ao das zonas contíguas. A descarga de fundo deverá continuar
operacional para o caso de ser necessário esvaziar a pequena albufeira.
– Câmara de Sedimentação e condutas (de derivação e forçada): estas estruturas
serão tamponadas na sua totalidade e permanecerão enterradas.
– Central e subestação: serão retirados todos os equipamentos instalados no seu
interior. O edifício da central será demolido ou adaptado a qualquer actividade que,
na altura, se considere ser de interesse local.
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6 QUAIS SÃO OS ELEMENTOS AFECTADOS PELO PROJECTO
A área de estudo que, naturalmente, incluiu todos os elementos do Projecto apresentados
no capítulo anterior, bem como o rio Vez, a levada de Porta Cova e uma faixa de 500 m que
os envolve, é de cerca de 969 ha.
O clima da região onde se insere o AHE do Sistelo tem um Verão que se caracteriza por
uma redução muito significativa ou mesmo ausência de precipitação, bem como de baixos
teores de humidade relativa do ar. As temperaturas do ar são relativamente elevadas,
particularmente nos meses de Julho e Agosto. E no Inverno, a deslocação do anticiclone
sub-tropical para Sul faz com que a região fique sujeita à influência dos sistemas frontais
provenientes de Oeste, responsáveis pela maior parte da precipitação que ocorre no
noroeste de Portugal.
Relativamente à geomorfologia é uma região marcada pela existência da Serra da Peneda,
onde o entalhamento das linhas de água originou fortes ondulações. O relevo atinge, no
local do açude, cotas superiores a 700 m e na zona da central, a jusante cotas de 240 m, é
uma zona que tem encostas de pendores acentuados e cimos arredondados, onde as linhas
de água abriram vales encaixados e sinuosos.
Em termos geológicos, o AHE do Sistelo foi definido no curso superior do Rio Vez,
localizado no maciço da Serra da Peneda. Trata-se de um maciço essencialmente granítico
que a cartografia geológica de Portugal integra dois tipos de granito, ambos de duas micas:
o “Granito da Serra Amarela”, de grão grosseiro a médio, com foliação evidente, e o “Granito
de Extremo”, de grão fino. A fundação da obra é integralmente constituída por rocha
granítica, em geral aflorante e muito pouco alterada.
Poderá, desta forma, devido às escavações e aos aterros a realizar, poderão existir
eventuais problemas de estabilidade relacionados com os taludes do açude, conduta e
central durante a fase de obra.
Verifica-se que na área do Sistelo ocorrem sobretudo solos do tipo cambissolos húmicos,
associados às rochas graníticas. Estes são solos com espessura efectiva inferior a 10 cm,
correspondentes a áreas de erosão elevada. As potencialidades agrícolas destes solos são,
de um modo geral, baixas, o que leva a que estes sejam susceptíveis de utilização
predominantemente florestal. Nas áreas com menores declives, como é o caso das margens
do rio Vez na proximidade da povoação do Sistelo, nos locais em que os terrenos foram
montados em socalcos e nas várzeas das linhas de água afluentes do rio Vez, onde o fundo
de fertilidade dos solos presentes é superior, domina o seu uso agrícola.
A circulação de veículos e maquinaria pesada associada à fase de construção poderá
aumentar a compactação dos solos na envolvente, diminuindo a sua capacidade de

9

Estudo de Impacte Ambiental do

H Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo

Resumo Não Técnico

retenção de água. No entanto, tendo em conta que o projecto ocorre numa área constituída
por rocha granítica, em geral aflorante e muito pouco alterada, prevê-se que os efeitos
produzidos nos solos sejam pouco significativos.
No respeita ao uso e à ocupação do solo, predomina a floresta e nas encostas do rio Vez
próximas da área de implantação da central hidroeléctrica destaca-se a existência de solos
classificados como possuidores de elevada capacidade de produção agrícola, integrados na
Reserva Agrícola Nacional (RAN), que se encontram associados a menores declives junto
das povoações do Sistelo, Padrão e Porta Cova. Nestas encostas, o Homem construiu
socalcos onde, em associação a outras práticas de conservação, o solo pôde manter-se
para o desenvolvimento da actividade agrícola, que têm permanecido ao longo do tempo
como áreas de cultivo permanente em especial de milho, feijão e batata. É nestes socalcos
que ainda se pratica alguma da tradicional rega de lima que caracteriza a região.

Exemplos de ocupação do solo nas diferentes áreas de implantação das infra-estruturas do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo.

Para a execução do projecto prevê-se a afectação ocupadas maioritariamente por matos,
essencialmente associados a zonas de cotas mais elevadas e maior declive. Constata-se
que o traçado da conduta forçada afectará uma maior diversidade de usos do solo, no
entanto, estas potenciais afectações corresponderão apenas a áreas marginais, dado que
esta infra-estrutura será maioritariamente implantada sob o caminho florestal existente.
Relativamente aos recursos hídricos, o açude a construir situa-se no rio Vez (Região
Hidrográfica - bacia hidrográfica do rio Lima). O rio Vez é o maior curso de água que
atravessa a área de estudo, tendo neste troço um desnível de 530 m, verificando-se
também, deste modo, como é irregular a morfologia do terreno. O açude será implantado
próximo da cabeceira do rio Vez.
Tradicionalmente, na área a regar a água é transportada em levadas a partir da zona de
montante. Como resultado dos trabalhos de campo desenvolvidos no âmbito do EIA e do
EVTE do AHE do Sistelo, identificou-se uma levada em Porta Cova, com extensão
aproximada de 2 km. A água dessa levada é utilizada no sistema tradicional de rega no
período compreendido entre o fim de Junho e o princípio de Setembro.
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Levada de Porta Cova.

Moinho de água.

Refere-se ainda a utilização da água para a realização de moagens. No entanto, esta é uma
actividade em desuso, comprovada pelo estado de conservação dos moinhos de água que
foram identificados na área do projecto.
As intervenções no rio Vez para implantação do açude e órgãos anexos originarão impactes
negativos e temporários, resultantes da interferência com o curso natural da água e com o
aumento de material sólido em suspensão. Pela importância que a água assume nesta área,
foi calculada uma quantidade de água que o açude terá de libertar para jusante (Caudal
Ecológico), de modo a garantir as condições ecológicas da linha de água nesse troço, bem
como a distribuição para rega e para outros fins (por exemplo, funcionamento de moinhos).
Estes caudais ecológicos deverão “copiar” as variações naturais de quantidade de água que
circula no rio Vez ao longo do ano e entre anos diferentes. Os efeitos (que se esperam ser
positivos) deste caudal na linha de água serão medidos e acompanhados ao longo do
tempo, através da implementação de um Programa de Monitorização específico, que é
apresentado no estudo.
Refere-se, ainda, que a quantidade de água que o açude terá de libertar para jusante terá
também em conta as quantidades necessárias para a levada de Porta Cova e o moinho
localizado um pouco a montante da central hidroeléctrica.
Com base na informação obtida, verifica-se que a água de superfície da zona de estudo
denota uma boa qualidade, nomeadamente por se localizar muito próximo das cabeceiras
do rio Vez. Também de acordo com a informação contida nos dois Planos Directores
Municipais (Arcos de Valdevez e Monção), não se encontram referenciadas unidades
poluidoras na área em estudo.
Em termos de flora e vegetação, a zona de inserção do aproveitamento hidroeléctrico
representa uma área onde a pressão humana moldou a paisagem existente,
fundamentalmente através da actividade agro-silvo-pastoril e florestal. Esta acção alterou os
ambientes naturais e criou áreas importantes colonizadas por matos, de onde se destacam
os povoamentos de pinheiro-da-casquinha e pinheiro-bravo, ou os bosques semi-naturais de
11
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carvalho alvarinho. No fundo dos vales sobressaem os prados, assim como a vegetação
ribeirinha que, pela sua diferenciação florística, ajudam a identificar o traçado do rio Vez.

Aspecto do rio Vez na área de estudo.

No que respeita à fauna característica da área do projecto, refere-se que, de todas as
espécies de mamíferos potencialmente presentes na área de implantação do
aproveitamento, os quirópteros são a família que ocorre com maior número de espécies com
estatuto de ameaça, seguida dos carnívoros, com duas espécies referenciadas como
ocorrendo no Sítio Peneda-Gerês. Todavia, a toupeira-de-água será a espécie a realçar de
entre os mamíferos presentes na área estudada, dada a associação que apresenta aos
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, a sua sensibilidade face às alterações que podem
resultar da implantação de um aproveitamento hidroeléctrico e o seu estatuto de protecção.
Assim, procurou-se elaborar uma programação dos trabalhos de construção que tivesse em
conta os períodos mais sensíveis (reprodução) relacionados com a fauna local (lobo-ibérico,
toupeira-de-água, águia real, melro-de-água, musaranhos). Assim, as actividades
construtivas que poderão provocar maior perturbação sobre os ecossistemas e as espécies
mais sensíveis são realizadas fora dos períodos reprodutivos.
Propõe-se ainda, pôr em prática algumas medidas que, de alguma forma, compensem a
perturbação causada com as obras de construção do AHE do Sistelo, tais como:
– A melhoria do habitat de forma a potenciar as condições de acolhimento (abrigo)
para espécies-presa, nomeadamente corsos, veados e javalis, coelho e micromamíferos, diminuindo o impacto do lobo no gado e reduzindo o conflito
homem-lobo. Esta acção envolverá a plantação e a gestão silvícola de pequenos
bosques de carvalhal em áreas a definir pelo Parque Nacional Peneda-Gerês
(PNPG).
– A instalação de um alimentador (que disponibilizará carcaças de animais) em local
a definir pelo PNPG, na bacia hídrica do rio Vez. A presença do alimentador poderá
diminuir os danos causados pelo lobo às espécies domésticas e potenciar a
ocorrência de diversas espécies de rapinas (residentes e ocasionais como o caso
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do grifo) e outros carnívoros como a marta, a fuínha, corvídeos e outras espécies
omnívoras. O acompanhamento a efectuar ao alimentador deverá ser incluído em
Plano de Monitorização.
O rio Vez apresenta uma comunidade piscícola mista (ciprinídeos e salmonídeos) próximo
da foz com o Lima, aumentando para montante o seu carácter salmonícola, sendo nessa
zona a truta a espécie dominante. Em relação aos migradores, a enguia ocorre ao longo de
todo o troço, mas os restantes migradores não foram encontrados no rio. O valor patrimonial
do rio Vez é moderado, por apresentar o domínio da sua comunidade piscícola por uma
espécie não ameaçada. Em contraste, o valor pesqueiro do rio Vez é elevado.

Vista para jusante do vale do rio Vez a partir da povoação de Porta Cova.

Toda a área onde serão construídos os elementos que constituem o Projecto foi percorrida
por Arqueólogos, na tentativa de encontrarem vestígios da ocupação humana passada
neste território (Património Cultural). Nas áreas de implantação das infra-estruturas que
constituem o AHE não foram identificados valores patrimoniais que possam sofrer impactes
durante a fase de construção, pelo que se considera que não há qualquer impedimento
patrimonial à concretização da obra. De qualquer forma, tendo em conta as limitações
próprias dos métodos de prospecção superficial do terreno, deve ser assegurado o
acompanhamento arqueológico permanente do aproveitamento nas frentes de obra que
impliquem movimentações de terras.
A Paisagem da região do Sistelo é caracterizada por uma morfologia com vales muito
profundos e encaixados, no fundo dos quais correm ribeiras permanentes. As povoações
localizam-se predominantemente a meia encosta geralmente sobranceiras aos campos
cultivados, que em encostas com declive acentuado se encontram armados em socalcos.
Os cabeços dos montes têm forma arredondada e pequena extensão e neles afloram
grandes blocos de rocha granítica que impedem o aparecimento de vegetação nos topos
dos montes. Dentro da área de estudo, o território encontra-se pouco ocupado pelo homem.
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No entanto, toda a paisagem está recheada de marcas da presença humana desde há
vários séculos ou até milénios, deixadas pelo pastoreio e uso agrícola nos terrenos cujo
declive é mais favorável.
A ligação entre povoações é feita por estradas municipais ou por caminhos de terra batida
que se localizam a meia encosta ou pelas linhas de cumeada, libertando deste modo os
fundos dos vales para a ocupação com socalcos sempre que o declive não permite outro
modo de agricultura. Por toda a serra pastam manadas de vacas em regime livre, animais
que representam a principal base de sustentação da economia da região e por este motivo a
paisagem traduz a expressão da sua importância local. A área de estudo apresenta um valor
paisagístico médio a elevado, consequência da existência de inúmeros pontos de vistas
privilegiadas e da prevalência de uma organização característica, remanescente de um
modo de vida hoje em dia cada vez menos usual.

Pastoreio de vacas em regime livre.

O principal impacte na paisagem resultará das presenças do açude, da albufeira e da
central, já que o circuito hidráulico será integralmente enterrado e a câmara de
sedimentação parcialmente enterrada. No entanto, a médio prazo, prevê-se que estas
estruturas sejam integradas pela paisagem, devido à implementação das seguintes
medidas:
– o revestimento dos paramentos do açude com rocha granítica (material
característico da região);
– o edifício da central hidroeléctrica será executado recorrendo a materiais
característicos da região e a sua envolvente será recuperada com a plantação de
espécies locais.
Em termos de Ordenamento do Território, de acordo com as Cartas de Ordenamento dos
Planos Directores Municipais de Arcos de Valdevez e de Monção verifica-se o domínio das
áreas florestais na zona de interferência das infra-estruturas do AHE do Sistelo.
A zona de intervenção do projecto afectará, de acordo com as Cartas de Condicionantes
dos Planos Directores Municipais de Arcos de Valdevez e de Monção, algumas áreas
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integradas na Reserva Ecológica Nacional (REN). Na zona envolvente do empreendimento,
os lameiros da encosta da margem direita do rio Vez apresentam classificação de RAN.
De entre as linhas de água presentes na área em estudo, e como tal abrangidas pelo regime
do Domínio Público Hídrico, destaca-se, pela sua dimensão e área de bacia hidrográfica, o
rio Vez afluente da margem esquerda do rio Lima.
Refere-se, ainda, que a área de estudo ocupa cerca de 389 ha do Sítio de Importância
Comunitária (SIC) Peneda/Gerês, no entanto, apenas cerca de 2 ha são interferidos pelas
obras de implantação do aproveitamento hidroeléctrico (designadamente do açude, central,
caminho e conduta mais a sul), representando menos de 1 % da sua área total. Da mesma
forma, a área de estudo ocupa cerca de 333 ha da Zona de Protecção Especial (ZPE) Serra
do Gerês, no entanto, apenas cerca de 500 m2 são efectivamente interferidos pela execução
do açude, representando menos de 1 % da sua área total.
Ressalva-se, no entanto, que estas áreas protegidas serão apenas afectadas numa área
limítrofe, não colocando em causa os valores ambientais que justificaram a sua
classificação.
Em termos sócio-económicos, as três freguesias da área abrangida pelo aproveitamento
hidroeléctrico apresentam tendências demográficas negativas, com a agravante destes
decréscimos mostrarem uma tendência recessiva mais acentuada do que os conjuntos dos
concelhos de Arcos de Valdevez e de Monção. As sedes de concelho são os núcleos
populacionais de maior dimensão e é onde se localizam os equipamentos e infra-estruturas
sociais principais (escolas, centro de saúde).
Verifica-se que a actividade dominante é a agro-pecuária e as actividades económicas dos
sectores secundário e terciário são praticamente inexistentes, o que tem contribuído para as
perdas de população dos estratos mais jovens. Trata-se de uma região onde o equilíbrio
económico assenta na ligação estreita entre a agricultura e a pecuária, o que marca de
forma determinante a ocupação do território. Das principais características de cada um dos
sectores de actividade, verifica-se que no sector primário domina o sistema de policultura. O
sector secundário é caracterizado pelo domínio da construção civil e obras públicas e pela
fraca expressão da indústria transformadora. Relativamente ao sector terciário, destaca-se a
importância do comércio a retalho. As unidades económicas são na sua grande maioria de
pequena dimensão, com gestões organizativas de carácter familiar.
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Povoação de Porta Cova.

Povoação do Sistelo.

Existe um decréscimo constante da população activa no sector primário nesta região.
Predomina a agricultura praticada como forma de complemento do orçamento familiar das
povoações serranas, em que a maior parte das famílias tem familiares no estrangeiro.

Agricultura tradicional do regadio.
Lameiros de Porta Cova.

Nesta região serrana, a rede de caminhos e estradas é de malha apertada devido à
existência de grandes obstáculos físicos. A rede viária principal é constituída pelas estradas
que ligam a sede do concelho com a sede de freguesia, a partir da qual deriva a rede
secundária que faz a ligação às aldeias e povoados. Os caminhos pedonais constituem a
maior parte das vias de comunicação e ligam as aldeias aos campos mais próximos.
Posteriormente transformados em vias automóveis, alguns deles vieram a determinar o
traçado das estradas municipais.
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Caminhos tradicionais da envolvente.

O Sistelo localiza-se a cerca de 16 km para nordeste de Arcos de Valdevez a partir da
EN 202-2, que liga o Sistelo à sede de concelho Arcos de Valdevez. O Sistelo é também
servido pela Estrada Nacional (EN 304), que liga esta povoação, do concelho de Arcos de
Valdevez, à sede de concelho, Monção.

Troço da EN 304 atravessado pela conduta.

Desta forma, relativamente à socioeconomia, para além dos importantes impactes positivos
que justificam a construção de um pequeno aproveitamento hidroeléctrico (produção de
energia eléctrica a partir da fonte renovável água), os principais impactes negativos
previsíveis durante a fase de construção, estão essencialmente relacionados com a
afectação temporária da circulação na EN304 e um previsível acréscimo dos níveis de ruído,
à emissão temporária de poeiras e ao aumento do tráfego de veículos pesados na rede
viária local. Refere-se ainda como impacte social positivo, mas de carácter temporário, a
deslocação de trabalhadores para as povoações do Sistelo, Porta Cova, Paço. A presença
de trabalhadores irá contribuir para o aumento do consumo de bens e serviços nestas
povoações bem como no lugar de Portela do Alvito, próximo do qual será implantado o
estaleiro principal.
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Devido às características de ocupação do solo na envolvente da área de implantação do
Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo (zonas ocupadas por matos e floresta, e com
pequenos aglomerados populacionais), não existem fontes fixas emissoras de poluição
atmosférica, para além das potenciais fontes relacionadas com a passagem de veículos na
EN 304, o que permite dizer que a área de estudo apresenta uma boa Qualidade do ar.
A execução das infra-estruturas que compõem o AHE implicará alguma movimentação de
terras, bem como a circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de
acesso, podendo causar, a nível local, alguma libertação de poeiras para a atmosfera. Estes
efeitos serão contudo, de carácter temporário, restringindo-se à fase de construção.
A povoação do Sistelo, próxima da qual será instalada a central do AHE, tem características
marcadamente rurais, onde o Ambiente Sonoro é função essencialmente de condições
naturais (condições atmosféricas, ruído de animais, ruído da água do rio Vez, etc.), sendo
estas condições apenas ligeiramente alteradas pela existência de alguma actividade
humana ou pela passagem de veículos motorizados, predominantemente carros ligeiros. A
zona de implantação do açude e da conduta é uma zona natural onde a perturbação
humana é originada apenas pelo pastoreio de gado ovino e bovino.
Desta forma, o ruído provocado pelos trabalhos associados à execução das infra-estruturas
do AHE do Sistelo poderá perturbar, ainda que temporariamente, os grupos biológicos
existentes na área.
A central hidroeléctrica será instalada num terreno agrícola marginal ao rio, pelo que os
trabalhos de construção irão afectar temporariamente, em termos de ruído, a habitação
situada a cerca de 40 m a Oeste. Desta forma, durante esta fase serão medidos e avaliados
os níveis de ruído produzidos neste local, de modo a estabelecer medidas que diminuam a
perturbação causada na habitação. Por outro lado, na fase de exploração, o funcionamento
da turbina no edifício da central poderá provocar um aumento dos níveis sonoros no local.
Assim, de modo a atenuar os efeitos do seu funcionamento, o edifício da central será
executado recorrendo a materiais e métodos construtivos de forma a cumprir os níveis
sonoros do ruído de acordo com o estabelecido no Regulamento Geral do Ruído.
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7 O BALANÇO FINAL
A construção e exploração de um empreendimento com as características previstas para o
Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo numa área como o troço em questão do rio Vez
ocasionarão alguns impactes negativos, dada a natureza intrínseca das intervenções a
efectuar e as consequentes alterações nos ecossistemas existentes. No entanto, julga-se
que, como resultado das características da solução de engenharia prevista para o
empreendimento no EVTE, tais impactes são maioritariamente avaliados como pouco
importantes.
Neste âmbito, salienta-se a execução de um circuito hidráulico integralmente enterrado, a
câmara de sedimentação de reduzido volume e parcialmente enterrada, a reduzida área de
construção da central, o volume reduzido da albufeira e o modo de exploração da mesma (a
fio-de-água), a construção de um sistema de transposição do açude para os peixes e o
tratamento do paramento de jusante do açude.
Refere-se que as opções tomadas no próprio projecto, mesmo estando em fase de Estudo
Prévio, já minimizam bastante os impactes que poderiam ocorrer da implementação de um
empreendimento deste tipo.
Para muitas das componentes analisadas no Estudo de Impacte Ambiental, os impactes
identificados assumem sobretudo importância durante a fase de construção do
aproveitamento, atenuando ou mesmo anulando-se durante a fase de exploração.
Constituem excepção, todavia, o efeito de barreira representado pelo açude ou o efeito da
regularização da respectiva albufeira, apesar de ter uma reduzida dimensão, que
permanecerão durante a vida útil do aproveitamento, bem como os impactes na paisagem
das novas estruturas construídas (o açude, a câmara de sedimentação e a central). De um
modo geral é, contudo, reconhecida a reversibilidade da maior parte das acções do
empreendimento, tanto na fase de construção, como na de exploração.
Pode então concluir-se que os impactes negativos identificados têm, na sua maior parte,
uma importância reduzida.
Os impactes na flora e vegetação resultantes da desmatação e da decapagem do solo nas
áreas de intervenção – principalmente na zona da albufeira e da central – são pouco
significativos, já que estas acções se desenvolvem maioritariamente em margens rochosas
com pouca vegetação ou em zona onde ocorrem unidades de vegetação de menor valor
patrimonial, respectivamente. A vegetação ribeirinha, de maior valor patrimonial mas em
mau estado de conservação na área a inundar pela albufeira, será recuperada após o
enchimento da nova massa de água.
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No que respeita às restantes comunidades biológicas, apesar da presença de espécies com
interesse de conservação, as características do empreendimento (estruturais e de
funcionamento) permitem prever um impacte global pouco importante sobre a habitabilidade
da área de estudo para essas espécies, mesmo para aquelas mais dependentes dos
ecossistemas aquáticos e ribeirinhos. Especificamente para os peixes, e tendo em conta a
construção de um sistema de transposição naturalizado, os impactes, apesar de negativos,
não terão também grande expressão, prevendo-se a manutenção da estrutura e
funcionamento da comunidade piscícola e, nomeadamente, do papel dominante (e quase
exclusivo) da truta.
A albufeira, de pequenas dimensões (900 m2), não irá promover uma alteração significativa
do regime hidrológico do rio Vez. A manutenção de um caudal a jusante, a elevada taxa de
renovação da água armazenada na albufeira (implicando a manutenção de fortes
características lóticas), as condições da bacia de drenagem (geradoras de pequenas
cargas, pontuais ou difusas, de nutrientes) e a afectação de poucos elementos arbóreos na
execução da obra, conduzem a que o impacte da construção e do funcionamento do
aproveitamento hidroeléctrico sobre os ecossistemas do troço em causa do rio Vez não
sejam relevantes.
Apesar disto e em contrapartida, o Projecto contribuirá para uma menor dependência
energética externa do País, utilizando um recurso natural renovável e endógeno que não
produz quaisquer emissões gasosas (designadamente de gases com efeito de estufa),
resíduos ou efeitos poluentes na sua fase de operação.
Como balanço, o estudo realizado considera que, desde que devidamente reduzidos e
acompanhados, os efeitos negativos gerados pelo Projecto não terão importância suficiente
para superar os seus efeitos muito positivos, pelo que se defende a autorização para a
construção do Aproveitamento Hidroeléctrico do Sistelo e para a sua exploração, bem como
a implementação articulada de um conjunto de medidas e acções que permitem reduzir os
efeitos negativos gerados sobre o ambiente.
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