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RESUMO NÃO TÉCNICO
JUNHO 2013
1 INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
O presente documento, designado por Resumo Não Técnico (RNT), pretende reunir, de forma clara e simples, os
principais aspetos considerados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativos à Barragem da Ribeira das Cortes, e
nele se destacam as informações, conclusões e recomendações de maior importância que constam do EIA.
Atendendo ao facto de que o EIA integra a comparação de alternativas de localização da futura Barragem e Albufeira das
Ribeira das Cortes, considera-se que este se encontra em fase de Estudo Prévio.
Este documento tem como objetivo apresentar novos elementos relativos à avaliação ambiental de uma nova barragem
para abastecimento de água a implantar e servir o concelho da Covilhã, direcionado especificamente para a avaliação de
duas alternativas de localização da mesma (local A e Local B).
Pretende-se ainda fundamentar a necessidade de implementação desta nova fonte para abastecimento de água neste
concelho, mediante o conhecimento das fontes atuais, por um lado, e das necessidades de água a nível local, por outro,
incluindo, quando justificável, a avaliação de outros aspetos que se considerem relevantes aditar à presente avaliação.
O EIA foi adjudicado pela Câmara Municipal da Covilhã/ICOVI à COBA SA, Consultores de Engenharia e Ambiente,
de forma a permitir identificar os impactes ambientais associados à construção e exploração da Barragem da Ribeira
das Cortes e as recomendações a aplicar para reduzir ou eliminar esses impactes.
Para a realização do EIA, a COBA mobilizou uma vasta equipa de técnicos especialistas com experiência na elaboração
de estudos desta natureza (engenharia, biologia, agronomia, geografia, paisagismo, entre outras), a qual, atendendo em
particular às temáticas efetivamente relevantes no que respeita à comparação de alternativas e/ou avaliação de
necessidades de água a nível local através da avaliação da informação existente sobre a região, elaborou o EIA, cujo
Relatório Síntese, apresenta informações mais pormenorizadas sobre as várias matérias, que constam deste Resumo.
O EIA encontra-se desenvolvido de acordo com o quadro legal em vigor, nomeadamente seguindo as orientações
contidas no recente Decreto-Lei n.º 69/00 de 3 de Maio (atualizado pelo Decreto-lei 197/2005 de 8 de Novembro,
regulamentado pela Portaria n.º 330/2001 de 2 de Abril).Com este documento pretende-se contribuir para a determinação
e avaliação das principais condicionantes ambientais e dos impactes potencialmente significativos associados a duas
alternativas de implantação de Barragem (Local A e Local B), e respetivas albufeiras, na Ribeira das Cortes,
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considerando-se as fases de construção, enchimento e exploração, permitindo ainda a proposta de medidas mitigadoras
dos impactes mais significativos.
Pela relevância que assume a avaliação comparativa de alternativas, foi ainda efetuada uma análise dos sistemas de
adução propostos para cada um dos locais, a qual se detalha no Aditamento desenvolvido em Junho de 2013.
Os estudos ambientais realizados visam essencialmente assegurar o cumprimento dos seguintes objetivos:
 Reformular o EIA anterior, complementando os estudos ambientais anteriormente realizados (de acordo com a
obrigatoriedade de implementação de um novo processo de AIA, o qual compreendeu a realização de um EIA e
respetivo procedimento de AIA);
 Apoiar a tomada de decisão dado que decorreram mais de 6 anos sobre a emissão da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) emitida na sequência do procedimento de AIA, e se registou simultaneamente a produção de novos
elementos neste processo que se assumem relevantes para a respetiva avaliação e decisão ambiental;
 Estabelecer a Situação Ambiental de Referência de forma a permitir a avaliação dos dois locais em apreciação;
 Determinar e avaliar os impactes ambientais associados a cada uma das localizações propostas, direcionando essa
avaliação, no essencial, para os aspetos relevantes que asseguram uma distinção efetiva das duas alternativas, de
forma a permitir uma comparação fiável;
 Formular medidas mitigadoras e/ou compensatórias na sequência da avaliação ora efetuada;
 Produzir os documentos aplicáveis de acordo com a legislação em vigor e que expressam, de forma objetiva, a
avaliação agora efetuada.
No âmbito da avaliação da conformidade do procedimento de AIA, foram solicitados elementos adicionais ao EIA,
globalmente relacionados com os seguintes aspetos:
 Integração de todas as componentes do sistema do Aproveitamento Hidráulico da Ribeira das Cortes,
nomeadamente a ETA e o circuito de adução;
 Clarificação de aspetos do projeto, incluindo a justificação e aspetos construtivos;
 Descrição do projeto nas suas várias componentes;
 Reformulação da caracterização da área de implantação do projeto, da avaliação de impactes e comparação de
alternativas, considerando a globalidade do Aproveitamento Hidráulico das Cortes.
Face aos elementos solicitados, procedeu-se à reformulação e reedição do Resumo Não Técnico (RNT), de forma a
integrar a informação adicional considerada relevante e apresentada no Aditamento ao EIA.

1.2 ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DA BARRAGEM DA RIBEIRA DAS CORTES
Ambas as alternativas de localização consideradas para a Barragem da Ribeira das Cortes, a construir na ribeira do
mesmo nome, localizam-se na sua totalidade no concelho da Covilhã, a cerca de 4 - 5 km da Cidade, na freguesia de
Cortes do Meio. Este concelho, em conjunto com os concelhos de Fundão e Belmonte constituem a sub-Região da Cova
da Beira que, por sua vez, se insere na Região Centro do País (Figura 1).
O local de construção da futura Barragem da Ribeira das Cortes insere-se na área protegida do Parque Natural da Serra
da Estrela e, simultaneamente sítio da Serra da Estrela da Rede Natura 2000.
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Figura 1 - Localização Geral do Empreendimento
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2 ESTUDOS ANTERIORES
2.1 ANTECEDENTES DO PROJECTO E DO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Os estudos relativos ao Aproveitamento Hidráulico da Ribeira das Cortes, do qual a Barragem da Ribeira das Cortes,
objeto do presente EIA, é uma componente, começaram na década de 90 com um trabalho realizado pelos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) da Covilhã, que identificaram e elaboraram os estudos de implantação
de uma barragem na ribeira das Cortes, próximo da localidade das Penhas da Saúde.
Posteriormente, e com base nos estudos anteriormente desenvolvidos pelos SMAS da Covilhã, foram adjudicados à
COBA, pela Câmara Municipal da Covilhã (CMC), diversos estudos relacionados com o reforço do abastecimento de água
ao município, entre os quais se incluía o Anteprojeto do Aproveitamento Hidráulico da Ribeira das Cortes (COBA,
2005), que visava a elaboração dos estudos relativos à construção deste aproveitamento.
Assim, para a prossecução do presente estudo foram consultados todos os estudos anteriormente desenvolvidos no
contexto do abastecimento de água à Covilhã, por um lado, e do aproveitamento hidráulico da Ribeira das Cortes, por
outro, ressalvando-se os seguintes documentos:
 Estudo para avaliação das necessidades de água de 2000 que identifica a necessidade de dispor de uma nova
albufeira visando assegurar um reservatório capaz de suprir as necessidades de água;
 Estudo Prévio do abastecimento à Covilhã (2003) onde se analisam, no essencial, duas alternativas de
localização da albufeira (entre outras relacionadas com a dimensão e adução); esse estudo conclui pela viabilidade
técnica e económica da localização de montante para materialização da barragem das Cortes (Local A);
 Em 2005 é desenvolvido o Estudo de Impacte Ambiental do Anteprojeto da Barragem das Cortes no Local A, o
qual incide na avaliação ambiental da alternativa locativa escolhida na sequência do Estudo Prévio (Local A); neste
estudo identifica-se claramente que é esta solução que se encontra em avaliação, pelo facto de ter sido escolhida
como a solução técnica e economicamente mais favorável; apresenta ainda uma súmula duma avaliação expedita
anteriormente efetuada no tocante à comparação ambiental de alternativas de localização da barragem, avaliação
que teria apenas caráter informativo na medida em que a mesma não era objeto de avaliação;
 Em 2006 é emitida Declaração de Impacte Ambiental favorável condicionada ao projeto da barragem das Cortes
no Local A referido anteriormente;
 Em 2008 é desenvolvido o projeto de execução da barragem, incluindo o competente Relatório de Conformidade
Ambiental do Projeto de Execução, visando avaliar o cumprimento da DIA no tocante à conceção, construção ou
exploração do empreendimento;
 Após 2008 regista-se um compasso de espera no tocante ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental,
devido à caducidade da DIA, por um lado, e à avaliação de providências cautelares entretanto colocadas pelo
proprietário de habitação e terrenos a serem diretamente afetados por este aproveitamento;
 Contudo, prosseguem os estudos e procedimentos visando a sua concretização, incluindo a avaliação dos bens a
expropriar, a atribuição da Declaração de Utilidade Pública (DUP), e a candidatura à construção do
aproveitamento no âmbito do QREN 2007-2013, candidatura essa que se encontra aprovada, inclusive após ter sido
reprovado uma outra alternativa de abastecimento à Covilhã;
 O início da construção estava previsto para o 1º semestre de 2013; regista-se ainda que a não alocação dos
recursos do POVT até ao final do ano determinará a sua perda;
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 Já em 2013 o Secretário de Estado do Ambiente suspende a prorrogação da DIA e da DUP, determinando que se
colmatasse algum défice de informação de base, de forma a permitir uma avaliação isenta e sustentada quanto à
melhor opção a tomar. Entre a informação e base a colmatar constavam "a fundamentação insuficiente" da própria
Câmara para justificar a ultrapassagem dos prazos estabelecidos na DIA, a modificação dos pressupostos em que
assentara a primeira DIA, nomeadamente o surgimento de "novos elementos respeitantes ao património cultural", e
ainda, a alegada "redução das necessidades de água na região", assim como "a não existência de fundamentos
quanto à necessidade de construção da infraestrutura para resolver problemas de qualidade de água".
É pois neste contexto que se justifica a realização de uma nova avaliação ambiental deste aproveitamento para
abastecimento de água à Covilhã, assumindo agora relevância assegurar, do ponto de vista ambiental, a avaliação dos
aspetos a seguir referidos:
 Fundamentação da localização escolhida, nomeadamente pela inexistência de uma avaliação ambiental de
alternativas que, não sendo obrigatória no enquadramento legal nacional (em função da fase de projeto em que se
desenvolveu o procedimento de AIA), é contudo aconselhável na ótica dos mais corretos procedimentos de
avaliação ambiental e social;
 Sistematização da justificação do empreendimento, tendo presente as necessidades de água do concelho, a sua
previsível evolução, e a verificação da fiabilidade das fontes atuais e/ou de eventuais fontes alternativas de
abastecimento de água à cidade da Covilhã.

3 OBJECTIVOS E JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA BARRAGEM DA RIBEIRA DAS CORTES
3.1 OBJECTIVOS DO PROJECTO
A futura Barragem da Ribeira das Cortes destina-se ao abastecimento de água potável para consumo humano ao
concelho da Covilhã. A barragem constituirá ainda uma reserva estratégica do sistema, representado um
complemento das atuais origens e permitindo ainda desativar aquelas que apresentam deficiente qualidade e/ou
condições de exploração. Neste sentido, a construção da Barragem da Ribeira das Cortes tem como objetivos
principais os seguintes:
 Resolver as questões relacionadas com a falta de água no Verão, solucionando definitivamente os problemas
de abastecimento de água do concelho da Covilhã, em quantidade e qualidade;
 Possibilitar a distribuição gravítica a todas as zonas abastecidas pelo atual sistema de abastecimento
(excetuando-se apenas as Penhas da Saúde);
 A nova capacidade de armazenamento disponível possibilitará também a desativação das captações em poços
no leito do rio Zêzere e da captação da ribeira das Cortes. Estas duas origens de água exigem bombagem e
possuem elevados custos de exploração, para além de não garantirem a necessária qualidade da água fornecida;
 Possibilitar ainda a desativação de parte das captações dispersas em minas e nascentes nas encostas da
serra da Estrela que, no período de Inverno, garantem o fornecimento de grande parte das necessidades de água
mas que em período de estiagem apresentam uma redução importante dos caudais produzidos;
Em síntese, a implementação do empreendimento visa o reforço do abastecimento de água potável à Covilhã - que
atualmente carece de origens de água com garantia em quantidade e qualidade - de forma a garantir a plena satisfação
das necessidades de consumo atuais e previstas a longo prazo e, sobretudo, assegurar a fiabilidade e a qualidade
do abastecimento.
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Assim, serão supridas as deficiências que atualmente se verificam no fornecimento de água, em quantidade e em
qualidade, no concelho da Covilhã. Por outro lado, o aproveitamento das Cortes será a única unidade que assegura, por
si só, a satisfação das necessidades atuais e futuras deste concelho, permitindo atingir os seguintes objetivos:
 A resolução das atuais carências de água verificadas no concelho da Covilhã;
 Solucionar, os problemas de carência de água no concelho da Covilhã, a curto prazo, bem como num horizonte
mais alargado;
 Constituir uma importante reserva do sistema de abastecimento, em particular caso ocorram anos de estiagem
sucessivas.
Acresce que se torna mais consistente, quer em termos ambientais, quer técnico-económicos, que os sistema de
abastecimento seja assegurado por uma única nova unidade (caso do AHR Cortes) ao invés de dispersar as intervenções
no território com unidades similares (Cortes, alteamento do Viriato e Atalaia-Teixoso), situação reforçada pela assunção
de que as Cortes farão face à totalidade da procura, seja no ano horizonte, seja para além deste.

3.2 JUSTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA BARRAGEM DA RIBEIRA DAS CORTES
Atualmente o sistema de abastecimento de água ao concelho da Covilhã tem como origens:
 Uma captação superficial na albufeira da barragem da Cova do Viriato;
 Diversas captações de água subterrânea (em minas e nascentes);
 Captações em poços nas margens do rio Zêzere e seus afluentes;
 E, uma captação num pequeno açude na ribeira das Cortes.
Este sistema abastece hoje cerca de 98% da população do concelho da Covilhã, ou seja cerca de 58 000 habitantes,
excluindo população flutuante. As unidades industriais instaladas no vale do rio Zêzere recorrem, quase na totalidade, a
captações próprias por poços ou furos.
No período de Inverno o sistema é alimentado quase exclusivamente pelas origens subterrâneas. No Verão os caudais de
origem subterrânea são menores e insuficientes para satisfazer os consumos, pelo que nesse período a albufeira da Cova
do Viriato constitui a principal origem, ainda que a água nela armazenada seja apenas suficiente para cerca de 3 meses
de consumo de água. Este sistema dispõe de uma estação de tratamento de Água (ETA), encontrando-se interligado aos
principais reservatórios de distribuição, abrangendo cerca de 75% da população do concelho.
As restantes origens, captações em poços no rio Zêzere e derivação da ribeira das Cortes, são utilizadas como solução
de recurso em período de estiagem, dado que possuem elevados custos de exploração e problemas graves de qualidade
da água.
As deficiências existentes no atual sistema de abastecimento de água verificam-se ao nível das origens de água
exploradas, designadamente da capacidade de armazenamento de água bruta, não proporcionando os níveis de garantia
desejados, quer em quantidade quer em qualidade.
As deficiências no abastecimento de água têm vindo a agravar-se no tempo, devido ao importante aumento das
necessidades de água, obrigando a algumas restrições nos consumos e fazendo prever que, a curto prazo, esta situação
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se torne insustentável, designadamente caso ocorram períodos de estiagem prolongados. Como soluções de emergência,
têm-se vindo a explorar novas minas e nascentes e a reforçar as captações em poços em propriedades privadas.
Face a esta realidade, os estudos desenvolvidos ao nível do Projeto da Barragem da Ribeira das Cortes e respetivo EIA,
confirmam três aspetos muito importantes relacionados com a gestão dos recursos hídricos no concelho da Covilhã, a
saber:
1) Confirmação de que as origens atuais para abastecimento de água ao concelho se encontram no seu
limite sendo apenas suficientes em ano médio, não garantindo o fornecimento de água em casos de períodos
de estiagem prolongados;
2) Confirmação da necessidade de recorrer a novas origens de água para abastecimento;
3) A confirmação de que de, entre todas as alternativas estudadas, quer no que respeita a novos
empreendimentos:
- Barragem da Atalaia – Teixoso;
quer no que respeita à utilização de aproveitamentos já existentes:
- Alteamento da barragem da Cova do Viriato;
- Captação e adução a partir da barragem do Covão do Ferro
- Captação e adução a partir da barragem do Sabugal
- Captação e adução a partir da barragem do Caldeirão
- Captação e adução a partir da barragem da Capinha
comportam complexidades acrescidas, ou não respondem eficazmente, em quantidade e à qualidade, às
necessidades de água, ou apresentam custos ou impactes ambientais incomportáveis.
Face à análise elaborada considera-se que a Barragem da Ribeira das Cortes se justifica e afirma como o
empreendimento mais favorável a desenvolver uma vez que, individualmente, permite atingir os seguintes objetivos:
1) Resolução das atuais carências de água do concelho da Covilhã;
2) Responder às necessidades de água a curto e a médio/longo prazo no concelho da Covilhã;
3) Possibilitar o abastecimento, por gravidade, da maior parte do concelho (exceto as Penhas da Saúde), ou seja,
sem custos acrescidos com bombagem;
4) Potenciar o sistema de abastecimento existente através de uma mais eficaz rede de adução (de menor
extensão e podendo aproveitar parte das infraestruturas já construídas);
5) Constituir uma importante reserva do sistema de abastecimento (e adicionalmente no combate a incêndios).

4 APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DA BARRAGEM DA RIBEIRA DAS CORTES
4.1 IDENTIFICAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DAS CORTES
Os estudos ambientais têm como objetivo avaliar duas alternativas de localização do Aproveitamento da Ribeira das
Cortes, o qual integra:
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 Uma barragem e respetiva albufeira de armazenamento;
 Uma Estação de Tratamento de Água (ETA);
 Circuito de Adução.
Os dois locais de implantação da futura Barragem da Ribeira das Cortes e respetivas albufeiras estudadas
desenvolvem-se na ribeira das Cortes, afluente do rio Zêzere, distando mais de 3 km, para jusante, da barragem da
Cova do Viriato e das Penhas da Saúde.

B

A

Fotografia 1 - Aspeto do Vale da Ribeira das Cortes nos Locais A e B

4.2 APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS ANTERIORMENTE CONSIDERADAS
Seguidamente faz-se uma breve descrição dos elementos em avaliação (barragem, sistema de adução e ETA), incluindo
as alternativas consideradas em estudos anteriores e as razões que levaram ao seu abandono/seleção.
Local de Barragem
 Local A: Local de montante, dominando uma área de bacia hidrográfica de 10,9 km², em que o leito da ribeira se
encontra à cota 1 268 m, tendo sido analisados duas cotas para o Nível de Pleno Armazenamento (NPA) da
albufeira:
− 1 307 m - Alternativa A1;
− 1 310 m - Alternativa A2;
 Local B: local de jusante, dominando uma área de bacia hidrográfica de 13,3 km², em que o leito da ribeira se
encontra à cota 1 175 m, tendo sido consideradas duas cotas de níveis de pleno armazenamento (NPA) da
albufeira:
− 1 220 m - Alternativa B1;
− 1 230 m - Alternativa B2.
Localização da ETA
 ETA da Varanda dos Carqueijais à cota 1 159 m, junto da Câmara de perda de Carga (CPC) já existente.
 ETA do Pião, à cota 1 060 m, junto da Câmara de perda de Carga (CPC) do Pião I já existente;
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Circuito Hidráulico:
 Locais A – foram analisadas 3 variantes; duas ligando À ETA do Pião e uma à ETA da Varanda; estas soluções
eram todas por gravidade;
 Local B – foram analisados 4 circuitos hidráulicos: um para a ETA do Pião e 3 para a ETA da Varanda:
− A ligação à ETA do Pião era assegurada por gravidade;
− Para ligação à ETA da Varanda; foram avaliadas 3 alternativas que vieram a ser abandonadas devido à
complexidade das estruturas seja pelos custos de construção (caso de túnel de 500 m de extensão), de
exploração (devido ao recurso a bombagem) ou ambientais (pelo desenvolvimento a meia encosta de forte
declive por cerca de 10 km).

4.3 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS NESTES ESTUDOS AMBIENTAIS
Embora em estudos anteriores se tenham avaliado diferentes alternativas e pressupostos, foi necessário agora
reequacionar essas soluções, tendo-se considerado na avaliação comparativa de alternativas as seguintes:
Local de Barragem
 Local A: no local de montante foi adotada a alternativa A1 de barragem à cota 1 307 m, dado que a Alternativa A2,
à cota 1 310, interferia com a EN339;
 Local B: local de jusante, foi adotada a Alternativa B2 à cota 1 230, dado que garantia a mesma capacidade de
armazenamento (2,28 hm3), definida pela cota mais baixa proposta para o Local A.
Localização da ETA
 Foi selecionada a ETA da Varanda dos Carqueijais porque se localiza a cotas mais elevadas, logo mais favoráveis
em termos das áreas a abastecer, e é o atual centro nevrálgico do sistema de abastecimento de água existente
reduzindo a eventual necessidade de se terem que construir novas condutas.
Circuito Hidráulico:
Com o retomar dos estudos ambientais do Aproveitamento Hidráulico das Cortes, e não havendo qualquer projeto das
estruturas de adução a partir do Local B para a ETA da Varanda, houve que reequacionar as alternativas anteriormente
estudadas, tendo que se assegurar, por um lado, a ligação de ambos os locais de barragem à ETA da Varanda, e por
outro, ajustá-las ao uso exclusivo a que se destina o aproveitamento (abastecimento público de água ao concelho).
Assim, procurou-se neste estudo definir as soluções mais apropriadas de forma a assegurar a comparação de
alternativas, tendo-se optado por considerar alternativas similares no tocante às condições de exploração (ambas por
gravidade), conforme se podem visualizar na Figura 2:
 Adução Alternativa A – conduta gravítica com aproximadamente 1,2 km (considerada desde a fase de Estudo
Prévio);
 Adução Alternativa B – conduta gravítica com cerca de 5,6 km;
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Figura 2 - Aproveitamento Hidráulico da Ribeira das Cortes (Alternativas em análise)

4.4 DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Barragem da Ribeira das Cortes a implantar no vale da ribeira das Cortes, possibilita a criação de um reservatório
com um volume de armazenamento útil de 2,20 hm3 (local A) ou 2,28 hm3 (local B).
A albufeira a criar por qualquer dos locais estudados responde às necessidades de água estimadas para o concelho da
Covilhã, não interferindo com a estrada de ligação Covilhã-Penhas da Saúde-Seia (EN339), na margem esquerda do vale.
Comparando as duas alternativas, admitem-se volumes de terra similares para construção de ambas as barragens na
medida em que: no Local B a barragem é mais alta mas o coroamento menos extenso; no Local A a barragem é menos
alta mas o coroamento mais extenso.
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De acordo com os estudos geológicos e geotécnicos já realizados, prevê-se que os materiais a utilizar na construção da
barragem no Local A possam ser escavados na área a inundar pela albufeira minimizando desta forma o eventual recurso
a áreas de empréstimo e depósito de materiais. Já para o Local B, e face às características do vale, significativamente
mais encaixado e de acesos difíceis, admite-se que poderá ter que se recorrer a materiais exteriores à área da albufeira.
No Quadro 1 apresentam-se as principais características dos locais de barragem estudados relativamente às alternativas
consideradas (Local A - NPA 1 307 m; Local B - NPA - 1 230 m).
Quadro 1 - Principais Características dos Locais de Barragens Estudados
Ribeira das Cortes

Características

Local A

Local B

Área (Bacia Hidrográfica a jusante da Barragem da Cova do Viriato)

km2

10,9

13,3

Altitude Máxima

m

1 759

1 759

Bacia Hidrográfica

Hidrologia

Barragem

Altitude Média

m

1 400

1 300

Cota da ribeira no local de barragem

m

1 268

1 175

Escoamento médio anual em regime natural

hm3

21,73

26,39

Escoamento médio do mês mais húmido em regime natural

hm3

3,38

4,10

Escoamento médio do mês mais seco em regime natural

hm3

0,18

0,22

Caudal médio anual em regime natural

m3/s

0,689

0,837

Escoamento médio anual do mês mais húmido em regime modificado

hm3

19,67

24,33

Caudal médio anual em regime modificado

m3/s

0,624

0,771

Nível de Pleno Armazenamento (NPA)

m

1 307

1 230

Nível de máxima cheia (NMC)

m

1 308,5

1 231,5

Nível mínimo de exploração (Nme)

m

1 285

1 190

Altura máxima da barragem acima do leito do rio

m

42

58

Cota do coroamento

m

1 310

1 233

Largura do coroamento

m

6,0

6,0

Extensão do coroamento

m

400

220

Capacidade total de armazenamento

hm3

2,40

2,35

Volume útil de armazenamento

hm3

2,20

2,28

Volume morto

hm3

0,23

0,08

Superfície inundada à cota do NPA

ha

18

13

Superfície inundada à cota do Nme

ha

3,1

1,1

Albufeira

Quanto ao circuito hidráulico, este compreende uma conduta com 0,5 m de diâmetro, que será colocada em vala fechada,
que deverá ter cerca de 1 m de largura, tendo-se considerado, na presente avaliação, que a mesma poderia afetar,
durante a construção, uma faixa de largura máxima de 10 m. As alternativas consideradas respeitam a:
 Adução Alternativa A – conduta gravítica com cerca de 1,2 km que liga a barragem no Local A à ETA da Varanda;
 Adução Alternativa B – conduta gravítica com cerca de 5,6 km que liga a barragem no Local B à ETA da Varanda.
Já a ETA da Varanda a construir na freguesia de Conceição, irá ocupar uma área de 7 033 m2 a implantar à cota do
1187 m, dimensionada para o tratamento do caudal de ponta diário, ou seja 1,5 vezes o caudal médio anual de água
tratada, e o funcionamento 24 horas por dia.
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5 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO AMBIENTAL DE REFERÊNCIA
A área em estudo, onde virá a ser construída a Barragem da Ribeira das Cortes (Locais A e B), localiza-se no concelho
da Covilhã, freguesia de Cortes do Meio. O concelho da Covilhã e os concelhos de Fundão e Belmonte constituem a Subregião da Cova da Beira, uma das que integram a Região Centro do país.
As restantes componentes do Aproveitamento Hidráulico da Ribeira das Cortes apresentam a seguinte localização:
 Adução a partir do local A - freguesias de Cortes do Meio, Cantar Galo e Conceição;
 Adução a partir do local B - freguesias de Cortes do Meio, São Martinho e Conceição;
 ETA (Varanda dos Carqueijais) – freguesia de Conceição.
A área de estudo respeita à base da encosta nascente da serra da Estrela. A ribeira das Cortes, onde se insere o
empreendimento em estudo, é afluente da margem direita do rio Zêzere, e este afluente da margem direita do rio Tejo.
As características locais, quer em termos biofísicos quer de ocupação humana, fortemente marcados pelas condições de
altitude, conferem-lhe aspetos muito próprios que levaram à inserção da área de estudo em área protegida ao abrigo de
objetivos de conservação a natureza, seja em termos nacionais (Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), seja
europeus (Sítio da Rede Natura da Serra da Estrela).

Fonte: ICNB (2013)

Figura 3 – Parque Natural da Serra da Estrela

A presença da serra da Estrela é determinante no clima e relevo, bem como na paisagem da área a ser interferida pela
Barragem da Ribeira das Cortes. Assim, o clima é temperado com uma temperatura média anual na ordem dos 12º C,
sendo o mês mais quente e seco Agosto e o mais frio Janeiro. A chuva ocorre principalmente no mês de Dezembro, mês
em que ocorre, igualmente, o maior número de dias com nevoeiro. A queda de neve verifica-se essencialmente nos
meses de Dezembro a Março, sobretudo acima dos 700 m de altitude. O relevo é muito acidentado com fortes
inclinações.
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Fotografia 2 - Aspeto da Serra da Estrela

A ribeira das Cortes é um afluente da margem direita do rio Zêzere. Do ponto de vista hidrográfico, a região insere-se na
bacia hidrográfica do Tejo (RH5 – Tejo), na sub-bacia do rio Zêzere, localizada na margem direita do rio Tejo.
A forma e amplitude de bacia visual permitem vários planos a partir dos pontos mais altos revelando uma paisagem um
pouco agreste e pouco humanizada, se bem que de elevada qualidade visual.
A paisagem é marcada pela presença de unidades e formas associados à serra da Estrela, os blocos de granitos e
rochas afins, reveladoras de um relevo energético, transmitindo uma certa juventude, elevada diversidade de formas de
relevo, desde as zonas aplanadas e onduladas de altitude até às formas acidentadas das encostas. É formada por vales
estreitos e modelados por diferenças de altitude acentuadas.
Sob o ponto de vista da vegetação e da fauna podem encontrar-se já alguns aspetos ligados à presença humana,
nomeadamente na introdução de espécies vegetais (pinheiro), ainda que seja igualmente possível constatar a presença
espécies da flora com elevado valor de conservação, se bem que com carácter vestigial.
Ao nível da fauna, regista-se igualmente a presença (cegonha negra) e a ocorrência potencial (melro-de-água, lagartode-água e toupeira-de-água) de espécies com estatuto de conservação.
Relativamente à ocupação do solo, foram identificadas duas classes distintas: áreas urbanas (uso residencial e
comercial), e áreas florestais (onde se distinguem áreas de matos e áreas de matos com pinhal).
No que respeita à qualidade da água, verifica-se que de um modo geral que as águas apresentam boa qualidade,
podendo inclusive destinar-se ao consumo humano, após tratamento adequado. A qualidade do ar e do ambiente
sonoro é boa não se verificando problemas em termos de poluição atmosférica nem de níveis de ruído.
Como na generalidade do interior de Portugal, a região da Cova da Beira registou um decréscimo da população
residente até 1991, em virtude da ausência de condições de desenvolvimento, as quais vão desde a fraca acessibilidade
até ao declínio da agricultura e da indústria e à falta de alternativas de trabalho.
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Fotografia 3 - Aspeto da Ribeira das Cortes num Trecho
sensivelmente entre os dois Locais de Barragem propostos
(Abril 2013)

Fotografia 4 – Aspeto da Ribeira das Cortes no local A da
futura albufeira (Abril 2013)

A população residente, em 2011, no concelho da Covilhã era de 51 797 habitantes, estando cerca de 65% da população
concentrada na cidade da Covilhã e na sua zona periurbana, esta situação comprova a existência de movimentos de
crescente concentração populacional, com migrações no termo concelhio para a respetiva sede de concelho e zonas de
maior acessibilidade viária.
A estrutura económica da região e do concelho da Covilhã tem sofrido alterações significativas nos últimos anos;
efetivamente, a concentração urbana nas sedes concelhias, a evolução sócio-cultural generalizada a todo o País, a par da
crescente exigência em termos de consumo e disponibilização de serviços, entre outros aspetos, marcam a evolução
urbana registada no concelho.
Por outro lado, a concentração de serviços e o aumento da oferta local, tornam este território atrativo para a localização
de determinadas atividades que, por sua vez, potenciam novas dinâmicas de atratividade. São claro exemplo a
localização, primeiramente, de um pólo universitário (Universidade da Beira Interior (UBI)), seguido do novo Hospital
da Cova da Beira no qual funciona a nova faculdade de medicina, seguindo-se a estas iniciativas de descentralização, a
atratividade de novos investimentos do setor privado 1.
Acresce que a esta dinamização não será alheia a nova rede de acessibilidades local (ex.: IP2), ou a recente dinamização
do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira, e a potenciação da atividade turística que assenta aqui numa forte
aposta no turismo de montanha (neve; alpinismo e montanhismo; BTT, entre outras), como claro contraponto da aposta
até então prevalecente do turismo sustentado no litoral e fruição de praias.
De facto, apresentando a região, em geral, e este concelho, em particular, excelentes condições naturais e paisagísticas,
que proporcionam ótimas oportunidades de lazer e um valioso património histórico, admite-se um crescimento progressivo
do turismo e, consequentemente, dos sectores de comércio e serviços correlacionados e de apoio.

1

A título de exemplo refere-se a Data Center, unidade do setor das telecomunicações que concentra 1500 trabalhadores, situação impensável há bem
poucos anos atrás, de acordo com os padrões então vigentes da dinâmica e localização da atividade económica.
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Quanto à atividade industrial, e pese embora alguma especialização em sectores tradicionais como os têxteis e
lanifícios, registam-se novas atividades, seja na produção de produtos regionais de exceção com forte expressão local
(ex.: burel, queijos e enchidos, entre outros), sejam no surgimento de novas atividades ligadas aos sectores industrial
(ex.: agroindústria, muito influenciada pela dinâmica dos regadios associados ao Aproveitamento Hidroagrícola da Cova
da Beira).
Relativamente às acessibilidades rodoviárias, o IP2 constitui eixo fulcral para a consolidação do território raiano do Centro
do país de orientação Norte-Sul, determinando um eixo particularmente importante entre as cidades da Covilhã, Castelo
Branco, Guarda e Fundão, que representam, em conjunto, um subsistema integrado em termos territoriais e económicos;
também no domínio das acessibilidades se destaca o IC7, que assegura a ligação entre Covilhã e Coimbra. Esta rede
interliga-se, por sua vez, a importantes eixos viários que integram a Rede Itinerários Principal (IP5; IP6/IP1; IP3),
conferindo a este território características que potencializam a sua atratividade na região.
Em relação ao património arqueológico, toda a zona da Cova da Beira é muito rica, mas na cidade da Covilhã e seus
arredores mais próximos, os vestígios são escassos. Essa escassez pode estar relacionada com a falta de trabalhos de
investigação dessa zona, ou com a sua destruição devido ao forte desenvolvimento urbanístico que a cidade tem
conhecido, ao longo dos dois séculos passados. Na área a intervencionar pela Barragem e albufeira da Ribeira das
Cortes foram identificadas 6 ocorrências patrimoniais classificadas nas seguintes categorias: Património Arqueológico
(identificadas três ocorrências de vestígios de superfície), Património Construído (muros e estruturas antigas de suporte à
atividade agrícola), Património Etnográfico e Património Arquitetónico (edifícios de habitação recentes).
No que respeita ao património arquitetónico destaca-se, na área em estudo, a existência de um conjunto de estruturas
edificadas, destinadas a segunda habitação, designadas Casas da Serra, construídas nos finais dos anos 60 do século
XX, na Tapada do Dr. António. Estas casas, projetadas pelo Arquiteto Luiz Alçada Baptista distinguem-se por estarem em
harmonia com o território envolvente, integrando a geologia e topografia locais e utilizando materiais de proximidade na
construção. Deste conjunto edificado, prevê-se a afetação direta de uma das casas, localizada no interior da área a
inundar pela albufeira e muito próxima do corpo da barragem do Local A.
Embora tenha sido solicitado, pelo seu atual proprietário, a classificação patrimonial da Tapado do Dr. António, que inclui
para além das Casas da Serra, um conjunto de estruturas etnográficas (muros e estruturas antigas de suporte à atividade
agrícola), não lhe foi reconhecido valor nacional. No entanto, reconhecendo o valor arquitetónico do conjunto edificado foi
deliberado enviar o processo à Câmara Municipal da Covilhã para eventual proteção a nível municipal, não tendo sido
reconhecido o interesse de classificação do sítio com património de interesse municipal.
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6 IMPACTES AMBIENTAIS ASSOCIADOS AO APROVEITAMENTO HIDRÁULICO DA RIBEIRA
DAS CORTES
Impactes Ambientais são todas as modificações relevantes em relação ao quadro de referência ambiental atual e
perspetivas de evolução futura, direta ou indiretamente associadas à implantação de um empreendimento.
A identificação e avaliação dos impactes, etapa fundamental do EIA, visa avaliar as alterações que a construção,
enchimento e exploração do Aproveitamento Hidráulico da Ribeira das Cortes (barragem, albufeira, adução e ETA)
poderão causar no meio biofísico e socioeconómico em que se irá inserir.
Após a caracterização da área em estudo, segundo os diversos aspetos ambientais considerados, e a análise dos
potenciais impactes ambientais significativos associados às fases de construção e exploração do deste Aproveitamento
da Ribeira das Cortes, apresentam-se em seguida as principais alterações impostas no ambiente local devido à sua
implementação; na Figura 4 apresenta-se uma Carta Síntese com os elementos mais relevantes presentes na área em
estudo.
Os impactes ambientais devidos à materialização da barragem e respetiva albufeira são apresentados segundo duas
fases do empreendimento, tendo em consideração as principais ações geradoras de impactes, por forma a avaliar as
suas implicações para cada um dos locais de barragem estudados, a saber:
 A fase de construção e enchimento da Albufeira - refere-se à construção das estruturas hidráulicas e primeiro
enchimento da albufeira; nesta fase identificam-se as seguintes ações suscetíveis de causar impacte, seja nas
áreas de implantação dos órgãos hidráulicos, na área a inundar ou em eventuais áreas de apoio à obra (estaleiros,
áreas de empréstimo e depósito de materiais e os acessos de obra), dentro ou fora a futura área a inundar);
− Execução de escavações,
− Destruição de habitats, flora e vegetação (nas áreas de estruturas e eventualmente em toda a área a inundar);
− Perturbação da fauna;
− Eventual afetação de elementos do património cultural construído;
− Afetação de habitações, bens, propriedades;
− Degradação da paisagem durante as obras e até ao enchimento;
− Aumento da turbidez e de partículas em suspensão nas linhas de água;
− Aumento do teor de poeiras na atmosfera, devido a movimentação de terras e circulação e funcionamento de
veículos e maquinaria pesada;
− Produção de ruído em função dos equipamentos a utilizar em obra;
− Degradação das condições de habitabilidade pela produção de ruído e poeiras, aumento de tráfego pesado afeta
à obra e alteração dos percursos de circulação habituais;
− Produção de resíduos e terras sobrantes;
− Dinamização e diversificação da economia devidos à criação temporária de postos de trabalho.
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Figura 5 – Carta Síntese de Elementos Relevantes (Folha 1/2)
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Figura 4 - Carta Síntese de elementos relevantes (Folha 2/2)
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 A segunda respeita à exploração do empreendimento, ou seja, estende-se desde o fim do enchimento até ao ano
horizonte de projeto considerado (2035) avaliando-se os impactes associados à alteração/manipulação do regime
hídrico da ribeira das Cortes:
− Efeito de barreira (para espécies de fauna aquáticas e semiaquáticas);
− Alteração dos fenómenos de erosão/sedimentação e, consequentemente, da forma do vale e do leito do rio
− Passagem do regime lótico a lêntico na área da albufeira
− Alteração da paisagem, em particular pelo surgimento de uma faixa interníveis, resultante da variação do nível de
água na albufeira;
− Alteração do uso do solo;
− Garantia a longo prazo de abastecimento público e regular de água ao concelho da Covilhã, em quantidade e
qualidade ao longo de todo o ano;
− Redução do custo da água com beneficias para a economia das famílias, das empresas e da autarquia;
− Eventual promoção de outros usos primários (produção de energia integrada no processo de adução de caudais
para abastecimento) ou secundários (turismo, recreio e lazer no plano de água; combate a incêndios florestais);
− Eventual aumento da atratividade concelhia para a implantação de novas atividades produtivas face à
fiabilidade do abastecimento e menor custo associado;
− Incidências indiretas relacionadas com a presença de um plano de água, suscetível de ser usado: na
dinamização das atividades de recreio e lazer associadas ao turismo em espaço rural e turismo natureza.
Em termos genéricos, um dos principais impactes negativos associado à construção de uma barragem e formação da
respetiva albufeira, está relacionado com o efeito de barreira e consequente isolamento de populações aquéticas.
Com a construção da barragem, o caudal da ribeira das Cortes a jusante ficará sujeito a flutuações mais significativas do
que as atuais e controladas de acordo com as necessidades de abastecimento, causando potenciais alterações na
estrutura das comunidades biológicas a jusante, bem como usos atualmente existentes, seja na praia fluvial seja em
terrenos agrícolas e abastecimentos pontuais.
A subida do nível das águas na zona a inundar pela albufeira determinará a eliminação de uma área com vegetação
natural e supressão de vários habitats, assumindo relevância no tocante a valores ecológicos e áreas com estatuto de
salvaguarda, como é o caso de áreas de aptidão florestal, à Reserva Ecológica Nacional (REN), Parque Natural da Serra
da Estrela (PNSE) e, Sítio da Rede Natura 2000.
No que respeita a aspetos sociais e culturais, destaca-se como mais relevante a perda de uma habitação de uso
secundário, a qual integra projeto arquitetónico de exceção em harmonia com as características naturais da envolvente.
Seguidamente apresenta-se uma súmula da avaliação efetuada:
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Impactes

Descrição

Impactes
Microclimáticos

Após a criação da albufeira, poderão ocorrer algumas alterações de carácter microclimático e,
portanto, com efeitos muito localizados e pouco expressivos, e circunscritos a alguns períodos do ano
e apenas nas imediações do lago formado. Impactes pouco expressivos, não sendo relevante a
diferenciação locativa

Alterações climáticas

Admite-se relevante a criação de alternativa credível de abastecimento a longo e muito longo prazo,
face à prevista diminuição da precipitação na 2ª metade do seculo XXI; as alternativas de localização
são irrelevantes neste domínio.

Impactes Geológicos e
Geomorfológicos

Impactes moderados no tocante à execução das barragens, assumindo o Local B, pelas suas
características, maior desfavorablidade (volume de matérias; exploração de inertes, materialização de
acessos e outras áreas de apoio à obra, maior expressão dos processos erosivos potenciais; acessos
complexos para realização de ações de desmatação, entre outros aspetos).

Impactes nos Solos

Neste domínio, as ocorrências negativas distintas identificadas (ex.: testemunhos de usos agrícolas,
processos erosivos, ocorrência de formações aluvionares e usos a jusante) num ou noutro local, não
permitem identificar a mais favorável.

Impactes Ecológicos

De acordo com a avaliação efetuada, e no tocante à fauna, não se considera nenhuma mais favorável
em detrimento da outra; no que diz respeito à flora e vegetação considera-se que o Local B para
implantação de futura barragem representa uma menor afetação de áreas de biótopos e habitats e
consequentemente menor número de espécies RELAPE; contudo o Local B, por ser mais inacessível e
com maior densidade de coberto vegetal, apresenta potencialidades muito mais relevantes em termos
de evolução dos habitats.

Impactes nos Recursos
Hídricos

Alteração do regime natural, de lótico (águas correntes) para lêntico (águas calmas), criando uma
barreira física à movimentação as águas, barreira essa que se manterá na fase de exploração. Nessa
fase, o rio a jusante passará a ter um caudal dependente das condições de exploração da albufeira;
contudo, a albufeira criada, em ambos os locais, terá uma baixa capacidade de regularização, porque
apresentam pequena capacidade de armazenamento útil; refere-se ainda que as duas alternativas A e
B são idênticas.

Impactes na Qualidade
da Água

Estando em causa uma albufeira para abastecimento público de água, as condições de degradação
assumem relevância na comparação de alternativas e na avaliação de impactes. Ambas as albufeiras
evidenciam condições baixas de impacte potencial em termos das suas características intrínsecas;
contudo, é importante nestes casos assegurar a desmatação da vegetação face à degradação que a
sua decomposição pode induzir, assumindo o Local B maior desfavorabilidade pela maior densidade
de vegetação que apresenta, e sobretudo pela complexidade de que se revestirá a sua desmatação
(declive das encostas e dificuldades de acesso).

Impactes ao nível dos
Usos da Água

De acordo com o projeto avaliado admite-se que este será um dos fatores ambientais relevantes para
a comparação de alternativas; o Local A, implantado a cotas superiores, irá permitir o desenvolvimento
de um sistema de adução mais curto (donde com menores impactes associados) e que funcionará por
gravidade, logo com menores custos de exploração; o Local B, implantado a cotas inferiores e mais
afastado dos locais a abastecer, irá determinar um sistema de adução mais extenso (donde com
maiores impactes associados) e que funcionará com recurso a bombagem, com inerentes custos ao
longo de toda a vida útil deste sistema.

Impactes na Qualidade
do Ar

De acordo com a avaliação efetuada admite-se que os impactes na qualidade do ar serão pouco
expressivos. Contudo, tendo presente a perturbação durante a construção, e a necessidade de
bombagem durante a exploração, no caso do Local B, admite-se que esta será menos favorável.

Impactes no Ambiente
Sonoro

Apesar da reduzida relevância destes impactes, regista-se uma perturbação adicional no caso da
construção da barragem no local B, devido ao intenso tráfego pesado para acesso à obra, e
adicionalmente às vias que o mesmo terá que percorrer, que apresentam relevância de recetores
sensíveis (aglomerados urbanos).

Impactes paisagísticos

Prendem-se com a perda de património paisagístico, por um lado, e à visualização de uma estrutura
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Impactes

Descrição
de forte impacte visual dissonante com a paisagem envolvente, seja da barragem, da albufeira, como
da faixa interníveis.

Impactes
Socioeconómicos

De acordo coma a avaliação efetuada regista-se a perda de (1) segunda habitação (de potencial valor
acrescido em função da respetiva inserção no enquadramento natural local) e com a proximidade da
barragem de outras 4 casas de 2ª habitação, 3 das quais a jusante da barragem, com imposição de
eventual perturbação na vivência das mesmas. No Local B não foram identificadas implicações
negativas desta natureza. Apenas de registar que no local B, as difíceis condições e acesso a parir da
EN339, irão determinar muito provavelmente, na fase de construção, o recurso à EN230 com
perturbação relevante nos aglomerados urbanos que se desenvolvem ao longo desta via e até ao local
B, devido ao tráfego de apoio à construção da barragem.

Impactes no Património
Cultural

Respeita à afetação direta de elementos patrimoniais; não se regista a afetação de qualquer elemento
classificado; no Local A regista-se a afetação de elementos interessantes do património de importância
local (muros; canadas; edifício de habitação).

Impactes no
Ordenamento do
Território

De acordo com a avaliação efetuada, o Local B apresenta maior expressão de regimes de proteção e
condicionamento de uso no contexto da salvaguarda dos valores naturais; já o Local A apresenta-se
mais favorável em termos de gestão do município, apesar do PDM da Covilhã, muito antigo, prever o
Local B.

Impactes em Áreas de
Uso Condicionado

Respeitam no essencial a regimes e proteção da natureza e da floresta, nomeadamente ao abrigo da
REN e de perímetros florestas; em ambos os casos o Local B, embora de menor dimensão, afeta mais
áreas com valor para a biodiversidade.

Quanto aos impactes positivos a verificarem-se maioritariamente na fase de fase de exploração, estarão essencialmente
relacionados com aspetos socioeconómicos e com a melhoria da qualidade de vida da população, destacando-se:
 Melhoria significativa dos níveis de fiabilidade no abastecimento público de água ao concelho da Covilhã, em
qualidade e quantidade;
 Indiretamente no potencial de dinamização da economia local, através do crescimento das atividades ligadas ao
sector terciário (comércio, restauração e turismo) e sector secundário (pela implantação de novas e diversificadas
unidades industriais) contribuindo para o crescimento do produto regional;
 Contribuição para a atração e fixação de população, de equipamentos e infraestruturas, com a criação de condições
de atratividade da região;
Nas fases de construção e de enchimento da albufeira, identificam-se maioritariamente impactes negativos, sendo
que os mesmos, em alguns casos, podem ser minimizados. Assim, salientam-se como mais importantes, os seguintes:
 Redução de áreas de habitats importantes e perturbação das comunidades faunísticas de interesse para a
conservação da natureza;
 Alteração do habitat aquático no troço da ribeira das Cortes a montante e a jusante da obra, com afetação de
comunidades faunísticas;
 Aumento dos processos erosivos, em virtude da exposição aos agentes climatéricos do solo nu nas áreas
intervencionadas;
 Alteração do uso do solo e da paisagem;
 Afetação direta de uma habitação (local A).
Salienta-se, no entanto, que os impactes ambientais negativos mais expressivos identificados respeitam à destruição
do coberto vegetal e, de forma menos expressiva, à correspondente alteração dos habitats terrestre e aquático.
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Contudo, sendo a área a inundar pela futura albufeira da Barragem da Ribeira das Cortes reduzida (18 ha no local A e
13 ha no local B), a afetação referida representa um valor muito pouco expressivo, quando comparado com as áreas
totais abrangidas, quer pelo Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), quer pelo ao Sítio da Serra da Estrela.
Na fase de construção são ainda de destacar complexidades construtivas potencialmente muito acrescidas no Local B,
face às características muito encaixadas do vale a intervencionar, a par do maior distanciamento do local de barragem a
eixos viários relevantes, os quais adicionalmente atravessam diversos aglomerados urbanos.
Na fase de exploração os impactes negativos identificados respeitam a:
 Manipulação dos caudais da ribeira das Cortes a jusante da barragem;
 Fenómenos de erosão e degradação visual face à ocorrência de uma faixa desprovida de vegetação na zona de
variação do regolfo da albufeira;
 Alteração do regime lótico e lêntico com consequente perda de habitat aquático, de águas correntes e sua
substituição por habitat de águas paradas, implicando a afetação de comunidades faunísticas;
 Fragmentação de ecossistemas e populações faunísticas, em particular das espécies piscícolas, devido ao
impedimento da livre circulação dos indivíduos entre os troços a montante e a jusante da albufeira.
No que respeita aos sistemas de adução e ETA associados ao Aproveitamento Hidráulico da Barragem da Ribeira das
Cortes, os impactes ambientais serão, em termos de magnitude e na sua maior parte, proporcionais à extensão da
conduta de adução, e estão essencialmente relacionados com a afetação de:
 Áreas com estatuto nacional e internacional de conservação da natureza – quer os sistemas de adução, quer a ETA
localizam-se dentro dos limites do Parque Natural da Serra da Estrela e SIC da Serra da Estrela;
 Habitats naturais - os sistemas de adução afetam áreas de habitats, inclusive com 1 habitat prioritário; no entanto os
impactes resultantes desta afetação serão temporários (restritos à fase de construção) porque, após a instalação
das condutas, poderão ser repostas as condições do terreno;
 Área de REN - os ecossistemas interferidos pelos sistemas de adução e ETA, exceto as áreas de instabilidade de
vertentes, correspondem a áreas de REN onde os usos e ações estão sujeitos apenas a comunicação prévia; os
impactes não colocarão em causa os ecossistemas interferidos devido às reduzidas áreas ocupadas, e em particular
face à sua reduzida expressão no conteco da totalidade de áreas de REN no concelho da Covilhã, pelo que os
impactes se consideram pouco relevantes.
 Património Cultural: não se prevê a afetação de nenhum elemento patrimonial classificado; os demais impactes
identificados são pouco relevantes e/ou minimizáveis.
De um modo geral, os impactes serão mais significativos na Alternativa B, devido à maior extensão da conduta adutora.
Contudo considera-se, em termos globais, que ambas as Alternativa (A e B) terão impactes pouco expressivos,
maioritariamente permanentes para as áreas da barragem, albufeira e ETA, e temporários para a área das condutas.
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7 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE VALORIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS
Verificou-se que seria possível diminuir o grau de importância de alguns dos impactes ambientais negativos, através da
implementação de um conjunto de medidas de controlo.
No caso do Local A considera-se que não deverão ocorrer dificuldades especiais ao nível da implementação do
empreendimento, tendo em conta as medidas habitualmente propostas para esta fase e consideradas no presente estudo;
já no Local B a complexidade construtiva determina a consideração de uma gestão da obra mais cuidada, a desenvolver
na fase seguinte do presente empreendimento, caso se venha a optar por esta alternativa.
Entre as medidas relevantes a adotar na obra tem-se.
 Prever o Acompanhamento Ambiental da Obra, envolvendo técnicos dos aspetos de maior impacte (biologia,
recursos hídricos, património,…);
 Promover a desmatação da área a inundar, garantindo com esta ação uma melhor qualidade da água na albufeira,
que como referido se destina ao abastecimento público;
 Considerar o acompanhamento arqueológico das ações de obra, incluindo as zonas de obra e a área a inundar;
 Recuperação e integração paisagística de todas as áreas que venham ser afetadas pela construção do
empreendimento;
 Acautelar a preservação da memória dos bens patrimoniais a submergir pela albufeira (no caso do Local A).
Já na fase de exploração destacam-se:
 Manutenção de caudal no troço da ribeira das Cortes a jusante da barragem (caudal ecológico), visando
acautelar a preservação das condições de habitabilidade e funcionalidade para a vida aquática e ribeirinha desse
troço, e os usos, nomeadamente a prática agrícola e a utilização lúdico-recreativo (pesca desportiva, prática
balnear);
 Implementação de um conjunto medidas de monitorização e gestão ambiental, que deverá incluir em qualquer
caso um programa de monitorização da qualidade da água, a iniciar tão cedo quanto possível;
 Assegurar a implementação de medidas de compensação dos valores ecológicos perdidos;
 Promover, por parte das autoridades competentes, a elaboração do Plano de Ordenamento da Albufeira (POA), no
âmbito do qual se deverão definir o zonamento e as regras disciplinadoras dos usos, no plano de água e zona
envolvente, incluindo os usos e o controlo das descargas de efluentes urbanos e agrícolas na bacia hidrográfica a
montante da barragem.

8 COMPARAÇÃO AMBIENTAL DE ALTERNATIVAS
No tocante à avaliação dos impactes associados aos dois locais de barragem em avaliação admite-se, em termos globais,
que são muito similares, sendo ambos válidos; pode contudo distinguir-se o seguinte:
 No Local A avulta a afetação de uma habitação de uso secundário, que evidencia valor elevado mas de incidência
local, não envolvendo património cultural classificado;
 O Local B, num troço do vale muito mais encaixado, irá impor considerável complexidade construtiva, com impactes
diretos (morfologia, áreas classificadas, densidade da vegetação e qualidade da água) e indiretos potencialmente
acrescidos (qualidade da água e perturbação devida às obras).
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Fotografia 5 - Aspeto do Local A (Abril 2013)

Fotografia 6 – Aspeto do Local B (Abril 2013)

Já no tocante à concretização da totalidade do aproveitamento, visando o abastecimento de água ao concelho da Covilhã,
destaca-se o projeto associado que respeita ao sistema de adução e ETA. No que respeita ao sistema de adução, ambos
funcionarão por gravidade, no entanto a adução no Local A será mais curta (1,2 km) e no caso do Local B será mais
extensa (5,7 km), fator que vem reforçar a maior desfavorabilidade real e potencial desta alternativa, seja em termos
ambientais, seja em termos técnico-económicos, conforme estudos anteriores que levaram ao abandono do Local B.
A ETA será a mesma em ambas as alternativas, pelo que os impactes associados à mesma não assumem expressão
para a comparação de alternativas ora efetuada.
No quadro seguinte apresenta-se uma comparação síntese das duas alternativas locativas em estudo.
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Quadro 2 - Síntese de Comparação de Alternativas
Fatores Climáticos

Relevância do fator
ambiental/comparação
de alternativas

Clima

Nula

Comparação de Alternativas

Local A

Local B

Área suscetível de ser afetada por
alterações microclimáticas

--

---

-

--

0

0

0

0

Alteração da morfologia
Geologia/Geomorfologia

Solos

Ecologia

Expressiva
(na fase de construção)

Afetação solos reduzida aptidão agrícola

Expressiva

Área de afetação da flora e vegetação

Nula

Afetação da fauna

Qualidade do Ar
Ambiente Sonoro
Paisagem

Impactes
Socioeconómicos

Património

---

Extensão da adução
(1 km vs 7 km)

+

Exploração da rede
(bombagem e áreas servidas)

+

Potencial e perturbação durante a obra

0

-

Potencial e perturbação durante a obra

0

Expressiva

Visualização da barragem e albufeira a
partir da envolvente

Expressiva
(na fase de construção)

Afetação direta de habitações

Expressiva

Afetação indireta de habitações

Expressiva (na fase de
construção)

---

-

Perturbação devida ao tráfego de obra

Nula

Afetação de elementos classificados

Expressiva
Expressiva
(Devido a projeto
Associado de Adução)
Expressiva
(na fase de exploração)
Expressiva
(apenas na fase de
construção)
Expressiva
(apenas na fase de
construção)

Áreas de Uso
Condicionado

Expressiva

Positivo

0

Nulo

Outras manifestações do engenho
humano
Objetivos de Desenvolvimento e
salvaguarda de valores territoriais
Salvaguarda do Património natural e
paisagístico (REN e PNSE)

Expressiva
Expressiva

+

-

--

Ordenamento do território

Legenda:

--

Potencial de habitat relevante grau de
intervenção humana
Características morfométricas e potencial
de degradação da qualidade da água
Desmatação e densidade do coberto
vegetal como potencial de degradação da
qualidade da água

Nula

Usos da Água

Abertura de acessos para os
equipamentos, plataformas para
implantação de estaleiros e áreas de
depósito de materiais sobrantes

Nula

Expressiva

Qualidade da Água

Desmatação, decapagem e saneamento

--

0
0

-

0
0
+

-0
0

---

Negativo
O mais negativo
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como conclusão, no que se refere à identificação e avaliação dos impactes ambientais associados à construção,
enchimento e exploração do Aproveitamento, nas suas múltiplas intervenções – barragem, adução e ETA, importa
salientar que, apesar de terem sido identificados impactes negativos significativos para alguns dos aspetos ambientais
estudados, não foram identificados impactes cujo significado levasse a concluir pela inviabilidade ambiental do
Aproveitamento Hidráulico da Ribeira das Cortes.
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