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1. INTRODUÇÃO
A empresa HEPP – Hidroenergia de Penacova e Poiares, Lda, remeteu à Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), na qualidade de entidade licenciadora, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao
projeto Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares (AHPP), em fase de estudo prévio.
A fim de dar cumprimento à legislação em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA),
nomeadamente ao artigo 9º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. (APA), na qualidade de autoridade de AIA, considerou-se que estavam reunidos os
elementos necessários à correta instrução do procedimento de AIA, pelo que nomeou a seguinte
Comissão de Avaliação (CA):


APA (alínea a)): Eng.ª Catarina Fialho (preside a CA)



APA (alínea a)): Dr.ª Clara Sintrão (consulta pública)



APA/ARH Centro (alínea b)) : Eng. António Cunha



Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) (alínea d)): Dr.ª Alexandra Estorninho



Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) (alínea e)): Dr.º José Romão



Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro): Arq.º Luís
Gaspar



Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (CEABN): Arq.º João Jorge

O presente parecer teve ainda a colaboração do Dr. João Ferreira do Gabinete de Sistemas de
Licenciamento e de Utilizações do Domínio Hídrico da Agência Portuguesa do Ambiente.
O projeto enquadra-se no ponto 10g, do Anexo II do diploma mencionado, respeitante a “Barragens e
outras instalações destinadas a reter a água ou armazená-la de forma permanente (não incluído no
anexo I)”.

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
O procedimento de avaliação contemplou o seguinte:
1.

Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental, e nomeação da Comissão de
Avaliação.

2.

Análise técnica do EIA e documentação adicional, consulta do estudo prévio do projeto.



No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a solicitação de
elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de
outubro.



O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que a informação contida
no Aditamento dava resposta às questões levantadas pela CA, pelo que foi declarada a
conformidade do EIA.

3.

Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas (ICNF); Direção-geral de Energia e Geologia (DGEG), EDP Produção e
EDP Distribuição e REN - Redes Energéticas Nacionais. Os pareceres recebidos encontram-se em
anexo e foram analisados e integrados no presente parecer.

4.

Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes alguns
representantes da CA (APA, DGPC, LNEG e CCDR-Centro), do proponente, e da equipa que
elaborou o EIA.

5.

Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 20 dias úteis, de 28 de Março
a 28 de Abril de 2014.

6.

Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais.
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7.

Elaboração do parecer final.

3. O PROJETO
3.1.ANTECEDENTES E OBJETIVOS DO PROJETO
O projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares desenvolve-se no âmbito da primeira
fase do concurso público, em execução da Resolução de Conselho de Ministros n.º 72/2010, de 10 de
setembro, para a atribuição de ponto de interligação e concessão de uso de água, correspondendo ao
identificado para o Lote 1C. O Lote 1C corresponde a um troço do rio Mondego, com as coordenadas
geográficas dos limites de montante M=187613 m e P=365980 m e de jusante M=183803 m e P=362401
m (sistema Hayford-Gauss Militar), localizado nos concelhos de Penacova e Vila Nova de Poiares, do
distrito de Coimbra, com potencial para instalar uma potência de 9 MW.
A interligação com a rede elétrica de serviço público (RESP), resultante do concurso público, encontra-se
prevista para a subestação da Corrente (Coimbra Norte), através de uma linha aérea de 60 kV e com a
extensão de cerca de 6 500 m.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2010, de 15 de Abril, que aprovou a estratégia para a
energia com o horizonte de 2020 (ENE 2020), assenta sobre cinco eixos principais, dois dos quais
consistem na aposta nas energias renováveis e na utilização da política energética para a promoção do
crescimento e da independência energética nacionais, nomeadamente através do reforço da utilização
da energia hidroelétrica por via da implementação de pequenos aproveitamentos hidroelétricos
(também referidos como centrais mini-hídricas), como contributo para a redução da dependência
energética externa do País, para além de permitir a diversificação das fontes de energia e contribuir
para a redução da emissão de gases com efeito de estufa. É estabelecido o objetivo de que 31 % da
energia consumida em 2020 tenha origem em fontes renováveis. Em relação às mini-hídricas, é referido
o objetivo de pleno aproveitamento do potencial identificado de 250 MW.
Neste contexto, a Resolução de Conselho de Ministros n.º 72/2010, de 10 de setembro, veio prever o
lançamento de processos de concurso de iniciativa pública (com publicidade internacional), destinados à
atribuição de concessões para a captação de água do domínio público hídrico, para produção de energia
hidroelétrica, em várias regiões do País, propondo como objetivo alcançar a meta de atribuição de uma
potência total de 250 MW em centrais mini-hídricas até 2020, conforme definido na ENE 2020. Neste
diploma legal é definido que estes concursos têm por objetivo, em simultâneo, a concessão da utilização
dos recursos hídricos e a atribuição de capacidade de injeção de potência na RESP e identificação dos
pontos de receção associados para energia elétrica produzida em centrais mini-hídricas. Face à
complexidade dos processos de licenciamento das centrais mini-hídricas, que exigia a obtenção de
licenças junto a diversas entidades, este diploma legal permitiu assegurar a simplificação do processo e
garantir, desde logo, a devida articulação das entidades licenciadoras intervenientes, de forma a que
através de um procedimento simultâneo se obtenham as autorizações necessárias à implementação de
uma infraestrutura deste tipo.
Os procedimentos concursais em causa visaram a conceção, construção, exploração e conservação das
respetivas infraestruturas hidráulicas, pelo prazo de 45 anos, mediante o pagamento ao Estado de uma
contrapartida financeira.
Aquela Resolução de Conselho de Ministros previa ainda que os concursos fossem lançados em todas as
regiões do país, por parte das entidades administrativas competentes, e que permitissem a atribuição
de 150 MW de potência até outubro de 2010 e de 100 MW adicionais até ao final de 2011.
Para concretização da Resolução de Conselho de Ministros, o Decreto-Lei n.º 126/2010, de 23 de
novembro, veio estabelecer o regime de implementação dos aproveitamentos hidroelétricos destinados
à captação de água para a produção de energia elétrica com capacidade instalada até 20 MW.
Neste âmbito, a ARH Centro lançou oito concursos públicos para adjudicação de contratos de
implantação e de concessão de mini-hídricas, num total de 29 MW de potência, a instalar na rede
hidrográfica sob a sua jurisdição.
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O projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares corresponde a um dos lotes
colocados a concurso pela ARH Centro, mais concretamente ao Lote 1C, referente a um troço do rio
Mondego, com as coordenadas geográficas dos limites de montante M=187613 m e P= 365980 m e de
jusante M= 183803 m e P= 362401 m (sistema Hayford-Gauss Militar), localizado nos concelhos de
Penacova e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, com potência instalada de 9 MW. Este lote foi
objeto do concurso público publicitado através do Anúncio de procedimento n.º 4721/2010, publicado
na II Série do Diário da República, de 15 de Outubro de 2010.
O Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares, resultando de um processo de
concurso lançado no âmbito da Resolução de Conselho de Ministros n.º 72/2010, enquadra-se, assim,
nos objetivos do plano estratégico nacional de energia aprovado para 2020, tendo por objetivo a
constituição de uma reserva de água com vista a permitir o seu aproveitamento para produção de
energia elétrica, pretendendo contribuir para a implementação das políticas e estratégias energéticas
nacionais e europeias, em particular no que se refere ao aumento da capacidade de produção de
energia com origem em fontes renováveis, à promoção da independência energética do país e à redução
das emissões de gases de efeito estufa.

A HEPP – Hidroelétrica de Penacova e Poiares, Lda., de acordo com o disposto no Artigo 11.º do
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de
Novembro e em cumprimento da alínea a) da Cláusula 6.ª do Contrato de Implementação, apresentou,
em junho de 2011, uma Proposta de Definição do Âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA).
Em cumprimento da legislação em vigor, foi nomeada uma Comissão de Avaliação (CA) para a sua
apreciação. No âmbito do procedimento de Definição de Âmbito (PDA nº 175) foi solicitado ainda
parecer a uma conjunto de entidades, cujos pareceres foram considerados na avaliação desenvolvida
pela CA. O parecer da CA foi enviado ao Proponente do projeto em agosto de 2011.
Em maio de 2012 foi iniciado o procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 2566 com a
entrega do respetivo Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova
e Poiares, em fase de estudo prévio. Em junho de 2012, após apreciação técnica do EIA, a CA emitiu um
parecer no qual se pronunciou pela desconformidade ao mesmo. O proponente pronunciou-se em sede
de audiência prévia, no entanto, a CA emitiu novo parecer mantendo a desconformidade inicial.

3.2.ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO
Na proximidade da área do projeto, junto à povoação de Raiva, encontra-se em funcionamento, desde o
ano de 2001, a “Mini-hídrica” de Penacova, com exploração a fio de água, sem alteração do regime de
escoamento. Tem uma produção anual de cerca de 23,7 GWh, correspondendo a uma potência
instalada de 9,3 MW.
A jusante do local de implantação do projeto, já na cidade de Coimbra, existe ainda o Açude-Ponte de
Coimbra, pertencente ao Sistema Hidráulico do Mondego, em funcionamento desde o ano de 1981.
A montante do local de implantação do projeto encontra-se instalado o sistema hidroelétrico da
Aguieira, constituído pelas barragens da Aguieira e Raiva, no rio Mondego, e Fronhas no rio Alva, com
uma potência instalada de 110 MW e uma produtividade média anual de 360 GWh, permitindo modelar
os caudais para jusante.
Na área de influência do projeto existem, assim, dois açudes (açude 1 e açude 2, respetivamente de
Reconquinho e de Rebordosa), destinados a atividades de recreio e lazer.
O local de implantação da projeto, distando cerca de cerca de 250 m da povoação de Caneiro, encontrase dentro dos limites do troço concursado e coincide com o local mais apropriado, pelas características
físicas, para a construção da barragem e central pé de barragem.
Na zona de implantação e na área de influência do Projeto não foi identificada nenhuma área sensível,
definida nos termos da alínea a) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
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3.3.CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO
O projeto em avaliação corresponde ao Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares, cuja
implantação se encontra prevista num troço do rio Mondego localizado no distrito de Coimbra,
Concelhos de Penacova (freguesia do Lorvão) e Vila Nova de Poiares (freguesia de Arrifana), cerca de
250 m a jusante da aldeia do Caneiro (na margem direita). O projeto consiste na construção de um
açude que criará um espelho de água que se desenvolve até às proximidades da povoação de Carvoeira,
numa extensão de 7 km.
A linha elétrica prevista de ligação à subestação de Corrente irá atravessar os concelhos de Penacova
(freguesia de Lorvão) e Coimbra (freguesias de Torres de Mondego, Santo António dos Olivais e São
Paulo de Frades, esta última apenas pelo traçado mais curto).
O troço do rio previsto para a implantação do projeto caracteriza-se pela ocorrência de um vale
encaixado, com orientação MNE-SSW (em troço meandriforme), perfil assimétrico com declive de 45%
na margem direita e declive de 81% na margem esquerda. Nessa área, o rio Mondego apresenta um
declive longitudinal de 1%. A área do regolfo desenvolve-se para NE, em vale com orientação variável e
com encostas bastante declivosas até à povoação de Rebordosa, para montante daquela povoação o
vale alarga, exibindo plataformas sub-horizontais em ambas as margens, de natureza aluvionar.
O projeto é constituído por:


Açude do tipo galgável em betão, com uma altura máxima de 6,7 m acima de leito do rio (com o
talvegue à cota 21,8) e paramento vertical a montante. Apresenta uma soleira, com 55 m de
desenvolvimento, tipo WES (Water Experiment Station), sendo dotado de comportas metálicas
rebatíveis com uma altura útil de 2,5 m que permitem a elevação do NPA para a cota 31,0. O
açude terá uma altura máxima acima da fundação de 15 m e com um desenvolvimento do
coroamento de 90 m.



O açude inclui ainda os respetivos órgãos hidráulicos de segurança: descarregador de superfície,
dimensionado para a cheia milenar; descarregador de fundo, concebido para permitir o
esvaziamento da albufeira, em cerca de 63 horas, à cota de 22,2.



A jusante do circuito da descarga de fundo será construída uma bacia de impacto, para
dissipação de energia.



O dispositivo de caudais ecológicos, constituído por um orifício DN800, implantado entre o canal
de adução à central e o sistema da descarga de fundo, será dotado de válvula de seccionamento
e válvula de regulação/limitação de caudal e cone de redução DN1000/DN800, destinado a dar
cumprimento ao regime de caudais ecológicos definidos e necessários à salvaguarda dos
ecossistemas ambientais de jusante. Na tomada de água para este circuito hidráulico será
colocada uma grelha fixa, com secção de 1,7 x 1,5 m², para impedir a entrada de detritos.



Captação e circuito de adução, na margem direita, dimensionado para um caudal máximo de 150
3
m /s.



O circuito hidráulico do sistema de adução à central é dotado de sistema de limpeza das grelhas
e de comportas de seccionamento e ensecadeira. A restituição será direta para o rio Mondego.



Albufeira com uma área de 86 ha (NPA=31) e volume de 3 -5 hm .



Dispositivo para passagens de peixes na zona adjacente ao circuito de tomada de água, dado ser
esse um fator tido como favorável à chamada de peixes para a escada, é do tipo escada (cascata
de bacias sucessivas). A comunicação entre as bacias é efetuada por meio de fendas verticais nos
septos, permitindo que os peixes possam escolher a profundidade para a sua deslocação. O
respetivo projeto optou pela implantação de desníveis de 0,25m, para beneficiar as espécies na
subida, nomeadamente, com dimensão mais adequada à passagem da lampreia. Considerou-se,
para o dimensionamento do mecanismo de passagem de peixes, o caudal de 250 l/s,
correspondendo a cerca de 0,4% do caudal modular.



O comprimento das bacias é de cerca de 3 m (cerca de 10 vezes a largura da fenda avaliada em
0,30 m) e a largura de 1,2 m. Nas fendas verticais, com 0,30 m de largura, estima-se que a altura

3
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do escoamento seja da ordem de 0,50 m. As velocidades do escoamento serão,
aproximadamente, de 1,6 e 0,4 m/s, respetivamente na fenda e na bacia.


Central, que funcionará em regime de abandono, e subestação implantadas no encontro da
margem direita do açude, onde serão instalados os equipamentos e instalações elétricas, e de
onde sairá uma linha elétrica aérea, a 60 kV, de ligação à rede elétrica nacional na subestação de
Corrente (Coimbra Norte). São apresentados dois traçados possíveis para a linha elétrica, um
com cerca de 6 200 m (traçado mais curto tendo em conta a fisiografia do terreno) e um traçado
concebido de modo a não passar por nenhuma localidade, com cerca de 6 700 m.



A potência instalada será 9 MW e a produção média anual será 22,3 GWh.

As principais características da barragem e respetiva albufeira, bem como da central, são as seguintes:

Barragem

Albufeira

Tipologia
Altura
Cota da restituição
Queda bruta
Queda útil
Caudal a instalar
Potência a instalar
Produção em ano médio
Horas equivalentes
Turbina
Gerador
NME
NPA
NMC
Volume no NPA
Área inundada no NPA
Extensão da albufeira no
NPA

Gravidade em betão
15,0 m
22,6 m
8,4 m
7,13 m
3
2 x 75 m /s
9,0 MW
22,3 MWh
2040,0 h
2 x Kaplan (eixo vertical)
Síncrono
22,6 m
31,0 m
36,0 m
3
4,8 hm
86,0 ha
7,0 km

Da crista da soleira descarregadora à cota de 28,5 m até ao nível de pleno armazenamento (NPA=31,0),
a represa de água e a gestão dos caudais excedentários serão controladas pelas comportas
descarregadoras de cheias.
Estas comportas terão um funcionamento que permitirá uma regulação fina da altura da água a
montante, isto é, em situações de cheia estas comportas abrem e permitem que a água passe entre a
comporta e a barragem.
O aproveitamento irá funcionar a fio de água, pelo que os níveis de água na albufeira permanecerão
praticamente constantes (com exceção dos períodos de caudais extremos).
Os acessos ao aproveitamento hidroelétrico serão feitos diretamente a partir da EN110, via adjacente
ao rio, estando prevista apenas a construção de uma extensão de 50 m de caminho de acesso à Central,
e no final do acesso e contiguo ao edifício da Central está prevista uma pequena área de
2
estacionamento de 450 m em terra batida.
Para minimização de impactes na obstrução às atividades associadas a canoagem e remo (que reúne o
maior número de praticantes a nível nacional, na descida do rio Mondego entre Penacova e Ponte de
Santa Clara), serão criadas, na margem esquerda, rampas e circuitos pedonais para facilitar a
transposição do açude. Poder-se-á prever, em faixa adjacente às rampas pedonais, a instalação de um
sistema de corrimões que terá como objetivo servir de apoio ao transporte das canoas para jusante
diminuindo o esforço físico necessário para esta transposição.
2

Na fase de construção está prevista a instalação de um estaleiro com cerca de 1000 m e de uma
escombreira provisória.
O período estimado para a realização das obras é de 18 meses, iniciando-se com a vedação da área
afeta às obras, construção do respetivo estaleiro, decapagem da camada superficial de terras, execução
da ensecadeira, execução das escavações na zona das fundações e betonagem dos elementos
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estruturais, com recurso a meios mecânicos e utilização de betão pronto. Estima-se que durante a fase
de construção sejam necessários cerca de cem trabalhadores em obra.
O prazo de vigência do contrato de concessão é de 45 anos, contados da data de entrada em exploração
do aproveitamento hidroelétrico.

4. APRECIAÇÃO DO PROJETO
A CA entende que na globalidade, com base no EIA, nos elementos adicionais e nos pareceres recebidos
foi reunida a informação necessária para a compreensão e avaliação do projeto.
No âmbito da avaliação e dadas as características e dimensão do projeto e do seu local de implantação
consideraram-se como fatores ambientais relevantes para a tomada de decisão, os Recursos Hídricos, a
Ecologia e Biodiversidade e a Socioeconomia.
Foram ainda analisados os seguintes fatores ambientais: Geologia e Geomorfologia, Paisagem,
Ambiente Sonoro, Qualidade do Ar, Solos e ocupação do solo, Ordenamento do Território, e Património.

4.1.GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
Caracterização da situação atual
O aproveitamento hidroelétrico localiza-se na parte central da unidade geotectónica Zona CentroIbérica (ZCI), que integra o maciço antigo Ibérico ou Hespérico. Nesta região afloram, da base para o
topo, a sucessão litoestratigráfica do Ediacariano terminal ao Câmbrico inferior, designada de Grupo das
Beiras, que faz parte do Supergrupo Dúrico-Beirão (Ex. Complexo Xisto-Grauváquico), a sucessão
quartzítica e metapelítica do ordovícico e os depósitos recentes alúvio-coluvionares e os depósitos de
vertente de muito reduzida dimensão, não cartografáveis à escala do estudo.
A unidade do Grupo das Beiras (Formação de Perais) é constituída, na generalidade, por alternâncias de
xistos e metagrauvaques, muito ocasionalmente por bancadas de microconglomerados, que foram
depositados em ambiente de águas profundas de natureza turbidítica. Apresenta-se no geral
intensamente dobrada e com clivagem de plano axial muito penetrativa.
A sucessão do Ordovícico é formada por quartzitos com icnofósseis junto á base sobre a qual ocorrem,
essencialmente, metapelitos. Assenta em discordância angular sobre a unidade descrita no parágrafo
anterior (Grupo das Beiras).
Os depósitos alúvio-coluvionares, de idade Quaternária, foram reconhecidos na margem do rio
Mondego. São constituídos, na generalidade, por materiais silto-arenosos a argilosos, no seio da qual se
encontram elementos líticos de reduzida a média dimensão, por vezes com algum rolamento. De fraco
desenvolvimento, quer na espessura (<10m) quer na expressão cartográfica, estes depósitos superficiais
estão associados ao transporte promovido pela escorrência da água, sobretudo a curtas distâncias, cuja
ação da gravidade desempenha um papel ativo na sua acumulação.
Os depósitos de vertente correspondem à acumulação de materiais argilosos e fragmentos de
metagrauvaques e de xistos essencialmente do Grupo das Beiras que afloram junto na parte
média/inferior das vertentes com maiores declives.
Do ponto de vista tectónico, a região de implantação do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e
Poiares (AHPP) foi afetada principalmente por deformação dúctil varisca, que se manifesta pela
existência de dobras a várias escalas; apresentam-se, na generalidade, direção NW-SE a WNW-ESE com
clivagem de plano axial, xistenta e, localmente, de fratura. Pode ainda ser observada uma fase prévarisca caracterizada por dobras em forma de caixa, de direção NNE-SSW a ENE-WSW, sem clivagem de
plano axial associada. A deformação frágil, tardi-varisca, foi reconhecida através de famílias de falhas,
cuja, direções dominantes são NNE-SSW a ENE-WSW e NNW-SSE a NW-SE. Esta deformação frágil foi
reativada no Alpino ou no Quaternário, em particular as falhas de direção NNE-SSW a ENE-WSW.
O acidente geológico mais próximo da região onde se pretende implantar o projeto com atividade
neotectónica é a falha de Penacova-Chaves-Verin de direção geral NNW-SSE. O cálculo do seu potencial
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sismogenético indica que pode gerar sismos máximos de magnitude 7,0 a 7,5 com um intervalo de
recorrência compreendido entre 4 000 a 20 000 anos. Outra falha com registo de sismicidade que se
situa próximo do aproveitamento hidroelétrico corresponde ao cavalgamento de Lousa-Seia (15 km);
corresponde a uma falha ativa com taxa de atividade moderada a moderadamente elevada.
Em relação à sismicidade, a região integra a zona C do Regulamento de Segurança e Ações para
Estruturas, Edifícios e Pontes (RSAEEP), onde são previsíveis intensidades sísmicas máximas de VIII e
coeficiente de sismicidade (α) de 0,5; na região do AHPP, foi estimado a aceleração máxima entre 75 e
100 cm/s2, a velocidade máxima entre 10 e 12 cm/s e o deslocamento máximo entre 4 e 5 cm para
períodos de retorno de 1000 anos (Lança, 1997). Estão publicadas ainda duas cartas generalistas da
sismicidade em Portugal Continental na escala 1: 1.000.000: uma, a carta de “Intensidade Sísmica Zonas de intensidade máxima” com valores da intensidade sísmica para o período 1901-1972, onde a
região do aproveitamento se enquadra numa zona de intensidade sísmica máxima de VI e a carta de
“Sismicidade Histórica e Atual (1755 - 1996)” na qual o projeto se localiza numa zona de intensidade VII.
Destaca-se ainda a ocorrência de um sismo com magnitude 1,8 e profundidade de 15 km, a SW de
Penacova que ocorreu no dia 30 de Setembro de 2012.
Do ponto de vista geomorfológico, a região de implantação do aproveitamento é marcada pelo vale
onde corre o rio Mondego e pela crista quartzítica de Penacova com orientação NW-SE. O vale onde
será implantada a barragem e a albufeira apresenta traçado irregular com orientação geral NE-SW e é
marginado normalmente por depósitos coluvionares com maior expressão cartográfica e espessura à
medida que nos aproximamos de Penacova. As suas vertentes são caracterizadas por pendores
acentuados, em particular na esquerda do rio Mondego.
Em relação aos recursos geológicos, salienta-se a não existência de antigas explorações mineiras nem
áreas afetas a concessões mineiras ou de águas minerais suscetíveis de virem a interferir com o projeto
acima mencionado. Valores de património geológico a conservar não foram reconhecidos junto ao
empreendimento.
Avaliação de impactes
A identificação e avaliação de impactes ambientais, em termos geológicos e geomorfológicos, estão
principalmente relacionados com instabilização de taludes, em particular na zona de construção da
barragem, e alterações do relevo através de escavações e/ou movimentações de terras, tendo-se
3
estimado que o volume de terras remanescente será de cerca de 12 000 m , cujo destino final será
depositado em vazadouros licenciados ou aterros de inertes existentes na área envolvente. Estes
impactes são negativos e pouco significativos.
As medidas de mitigação preconizadas mais significativas, em termos geológicos e geomorfológicos,
consistem na utilização do material proveniente das escavações na construção da ensecadeira, bem
como na construção dos aterros para a formação das plataformas dos locais das obras e do estaleiro, e
na adoção de medidas preventivas para estabilização de taludes através do saneamento prévio de todas
as situações pontuais de instabilidade potencial de massas rochosas. Outra medida consiste no eventual
armazenamento de camadas de terra viva, em locais de reduzido declive e cobertos, que resultaram da
decapagem prévia aquando dos trabalhos de movimentação de terras, de forma a minimizar a erosão
hídrica.

4.2.RECURSOS HÍDRICOS
4.2.1.

Recursos hídricos superficiais

Caracterização da situação atual
A área de implantação do projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares pertence à
bacia hidrográfica do rio Mondego, encontrando-se situada entre as bacias dos rios Vouga e Douro a
Norte e dos rios Lis e Tejo a Sul e está inserida na Unidade RH4 (Vouga, Mondego, Lis e Ribeiras do
Oeste).
O rio Mondego nasce na Serra da Estrela, a 1525 m de altitude, percorrendo 258 km até desaguar no
Oceano Atlântico, junto à cidade da Figueira da Foz. No seu percurso inicial, atravessa a Serra da Estrela
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de Sudoeste para Nordeste e, junto à cidade da Guarda, inflete o seu curso, primeiro para Noroeste e
depois, já no concelho de Celorico da Beira, para Sudoeste. No troço entre Penacova e Coimbra, área de
implantação da barragem, o rio corre num vale apertado, num trajeto caracterizado por numerosos
meandros encaixados. No curso inferior, constituído pelos últimos 40 Km do seu trajeto, interseta uma
vasta planície aluvial, até à sua foz.
É um rio caracterizado por ter um caudal com uma variação anual muito elevada, com valores muito
baixos no verão e muito elevados no inverno, resultando em cheias relativamente rápidas e com
aumentos bruscos do nível de escoamento. Essa variação deve-se, essencialmente, à grande variação
anual da precipitação, com valores elevados durante o inverno e reduzidos no período seco. A
construção do sistema hidráulico do Mondego, constituído pelas barragens da Aguieira, Fronhas, Raiva e
Ponte Açude de Coimbra, veio permitir a modelação dos caudais e a minimização do impacte das cheias.
Como obras principais da bacia hidrográfica, existe, ainda, o sistema electroprodutor da Serra da Estrela.
Como afluentes principais do rio Mondego destacam-se os rios Pranto, Arunca, Ceira e Alva na margem
esquerda e o rio Dão na margem direita.
A bacia do rio Mondego possui uma área de 6645 Km², um comprimento de cerca de 265 Km, ocupando
o segundo lugar, em termos de área da sua bacia, entre rios nacionais e domina, na zona prevista para a
implantação do Projeto, uma bacia contributiva com a área de 4132 Km².
A Bacia Hidrográfica do Mondego apresenta uma precipitação média anual de 1150 mm, com uma
distribuição sazonal muito marcada em que mais de 70% da precipitação anual se concentra no
semestre húmido (outubro a março), um escoamento médio anual de 492 mm, com uma afluência
média anual de 3266 hm³ e com valores de 618 hm³ para a média do mês mais húmido e de 24 hm³ para
a média do mês mais seco.
O regime de escoamento afluente ao local de implantação do Projeto está dependente, na sua quase
totalidade, do regime de exploração do sistema hidráulico da Aguieira, o qual introduz um efeito
regularizador significativo à escala da bacia global. O caudal médio anual, na secção do Projeto, estimase entre os valores de 51 m³/s e 66 m³/s. Estima-se ainda que, relativamente à curva de duração dos
caudais médios diários, o caudal médio anual tenha uma duração aproximada de 85 dias e os caudais de
150 m³/s e de 15 m³/s tenham durações de 45 e 250 dias respetivamente.
Admitiu-se para o caudal máximo da onda de cheia milenar na zona de implantação do Projeto, com
base nas maiores cheias registadas no rio Mondego, após a entrada em funcionamento do sistema
hidráulico da Aguieira, em janeiro de 2001, com caudais máximos afluentes àquele sistema no valor de
1850 m³/s e efluentes no valor de 1100 m³/s, m, o valor de 2000 m³/s.
Considera-se que as variações de caudais, para caudais de cheia com períodos de retorno curtos, não
conduzem a alterações no nível das margens do rio Mondego, fruto da instalação de comportas
rebatíveis sobre a crista do descarregador da barragem, as quais permitem, ao abrirem
automaticamente, que a área inundável corresponda às áreas da cota do nível de pleno armazenamento
(NPA).
Para a caracterização da qualidade das águas superficiais recorreu-se à informação disponibilizada pelo
Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH), através de três estações de
monitorização (12H/02, 12H/26 e 12G/09), respetivamente localizadas a montante, na área de
influência do Projeto e a jusante deste e pelo Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Vouga,
Mondego e Lis (PGBH), tendo em conta as disposições da Diretiva Quadro da Água (DQA), Diretiva
2000/60/CE, de 23 de outubro.
Da análise efetuada a esses dados destacam-se os parâmetros CQO (carência química de oxigénio) e
coliformes totais como principais parâmetros causadores da degradação da qualidade das águas
superficiais na região. Apesar do menor número de ocorrências, os parâmetros coliformes fecais,
estreptococos fecais e oxigénio dissolvido (saturação) contribuem também para a degradação da
qualidade da água. Constata-se, ainda, uma enorme variabilidade temporal de alguns parâmetros e a
violação de alguns valores limites estabelecidos no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto,
nomeadamente para os coliformes fecais, CBO e fósforo total.
De acordo com informação disponibilizada pelo INSAAR, existia, até à relativamente pouco tempo, na
área da bacia do rio Mondego um número significativo de descargas de efluentes, nomeadamente
associadas a ETAR ou fossas séticas coletivas (FSC), destacando-se, pela proximidade geográfica do
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Projeto, as descargas de Lorvão, Penacova e Cheira, zona escolar de Penacova e Raiva. De acordo com
dados disponíveis, o nível de atendimento de tratamento de águas residuais urbanas, para a bacia
hidrográfica do Mondego, é de 68%, com as seguintes percentagens dos níveis de tratamento de 5%
com tratamento primário, 72% com tratamento secundário e 23% com tratamento terciário.
Na envolvente do Projeto destacam-se como principais pressões pontuais existentes as descargas das
ETAR e das fossas séticas coletivas. As pressões associadas a fontes de poluição difusa, principalmente
relacionadas com a agricultura, são consideradas modestas, nomeadamente para os parâmetros azoto e
fósforo.
Um dos maiores problemas da qualidade da água superficial na região está relacionado com a
contaminação microbiológica que ainda subsiste, com a violação de alguns valores limites estabelecidos
no Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, para alguns parâmetros, nomeadamente coliformes fecais e
carência química de oxigénio, apesar das melhorias verificadas nos últimos anos.
De acordo com o mapa de massas de água superficiais em risco, elaborado pelo ex. INAG, no âmbito da
implementação da Diretiva Quadro da Água (DQA), a área de implantação do Projeto insere-se num
troço do rio Mondego classificado como “Massa de Água Rios em Risco”.
Em termos de riscos associados à barragem, o mais significativo é o referente à rotura da barragem e à
consequente propagação para jusante da água e energia acumuladas na albufeira, através de uma onda
de inundação provocando fatalidades e elevados danos materiais e ambientais. As roturas das
barragens, podendo ter causas de origem natural, com origem em sismos, instabilidade das fundações,
encontros e taludes e insuficiente capacidade de vazão dos órgãos de segurança, ou de origem humana,
como atos de guerra ou sabotagem, erros de concessão ou construção e ações de exploração incorretas,
são, nos dias de hoje, acontecimentos raríssimos (1 vez a cada 10 000 anos), sendo este tipo de obras
consideradas como as mais seguras e fiáveis construídas pelo homem.
Avaliação de impactes
No que concerne à avaliação de impactes, e especificamente para a fase de construção do
Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares, o EIA identificou, relativamente a espetos
quantitativos, como principais ações geradoras de impactes negativos nos recursos hídricos superficiais
a diminuição, ainda que temporária, dos caudais escoados pelo rio Mondego, associados às obras de
construção da barragem e da central e o transporte e deposição de materiais geológicos no leito do rio.
Relativamente aos aspetos qualitativos, o incremento de sólidos em suspensão e/ou situações pontuais
de derrames acidentais, classificando esses impactes negativos de diretos, de magnitude reduzida,
pouco significativos e minimizáveis.
Na fase de enchimento da albufeira, apesar de se tratar de uma albufeira de pequeno volume de
armazenamento, irá ocorrer uma alteração no regime do rio Mondego, passando de lótico para lêntico,
com aumento do tempo de retenção da água na albufeira, com diminuição da renovação da água e
redução da sua qualidade. Também a degradação da água por matéria orgânica, durante a fase de
enchimento da albufeira, com a possibilidade da ocorrência de fenómenos de eutrofização e
consequentes desequilíbrios ecológicos, com alteração das comunidades de macroinvertebrados e
fitobentos e aparição de algas e bactérias, com excedentes de nutrientes, poderá provocar mortandade
em espécies dulciaquícolas. O EIA considera assim, tratar-se de impactes negativos, de moderada
magnitude e significativos.
Na fase de exploração do projeto, as afetações mais significativas, relativamente às águas superficiais,
estão relacionadas com a qualidade da água, comunidades biológicas a montante da barragem e a
retenção de sedimentos na albufeira. Não se esperam afetações significativas resultantes do regime de
exploração, por se tratar de um aproveitamento hidroelétrico do tipo pé de barragem e com
funcionamento a fio de água.
Assim, não sendo expectável que venham a ocorrer alterações significativas do regime hidrológico a
jusante da barragem, por se tratar de um aproveitamento com exploração a fio de água, encontrandose previsto para caudais menores ou iguais ao caudal máximo a turbinar que os escoamentos sejam
derivados para a central, turbinados e restituídos e previsto para caudais inferiores a 15 m³/s não haver
turbinamento e os caudais serão libertados na sua totalidade e, ainda, sempre que os escoamentos
afluentes sejam superiores ao caudal máximo a turbinar sejam descarregados para jusante, sobre a
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soleira descarregadora. Assim, considera-se como nulo o impacte relacionado com a possível diminuição
do caudal do rio Mondego a jusante da barragem.
Em termos quantitativos, o estudo considera como nulos os impactes resultantes do armazenamento e
permanência dos caudais na albufeira, pelo volume modesto e reduzido tempo de residência, bem
como os resultantes dos níveis de máximos de cheia a montante e a jusante, pelas características
rebatíveis das comportas da crista do descarregador de cheias da barragem.
A retenção de inertes na albufeira da barragem, no valor de 30 958 m³/ano, com a consequente falta de
material arenoso nas praias a jusante do projeto, é considerado um impacte negativo, de magnitude
reduzida, minimizável e pouco significativo, desde que sejam cumpridas as medidas de minimização
previstas no EIA.
Em termos de qualidade da água, o EIA considera que os principais impactes, resultantes da exploração,
se relacionam com a possível degradação da qualidade físico-química e microbiológica da água
represada na barragem, associado à menor velocidade da corrente e estratificação vertical sazonal de
vários parâmetros, agravada pelo facto daquele troço do rio Mondego se encontrar classificado como
“Massa de Água Rios em Risco” e com contaminação microbiológica. A situação tenderá a agravar-se
pela confluência de um conjunto de pontos de rejeição de águas residuais tratadas associadas a ETAR e
fossas séticas coletivas localizadas a montante do novo troço com regime lêntico. O estudo considera,
assim, advir um impacte negativo, de moderada magnitude e significativo.
De acordo com o EIA, e de forma a minorar os impactes desfavoráveis sobre os ecossistemas
dulçaquícolas a jusante da barragem, procedeu-se à estimativa do regime de caudais ecológicos através
dos métodos de Tennant e do INAG, DSP,2002, aplicando os métodos às séries de caudais médios
diários, tendo em vista a adoção de um regime de caudais ecológicos, que melhor assegure a
manutenção da morfologia do leito e a conservação dos ecossistemas ribeirinhos, bem como a
manutenção da continuidade e qualidade ecológica.
3

Regime de caudais ecológicos estimado pela aplicação dos métodos de Tennant e INAG (m /s)
Out.

Nov.

Dez.

Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Mai.

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Tennant

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

26,0

26,0

26,0

7,30

1,90

2,30

INAG

2,40

11,2

14,0

35,0

30,5

27,4

23,0

16,2

6,50

1,50

0,60

0,80

Qmédio

23,6

78,6

100,6

137,1

155,7

127,2

76,8

45,8

29,6

7,30

1,90

2,30

Fonte: EIA

Conclui-se que, de acordo com os resultados apresentados, o regime de caudais estimados pela
aplicação do método do INAG é aquele que mais se aproxima da variação do regime natural e a sua
utilização permite a validação dos caudais adequados para os meses de reprodução, podendo ser
considerado como o método mais adequado para a situação em apreço, numa perspetiva de equilíbrio
entre benefícios de ordem ecológica e mais-valia económica do empreendimento.
O EIA aponta, ainda assim, para a necessidade de uma monitorização da qualidade da água que permita
adotar uma estratégia de ajustamento progressivo, com a possibilidade de introdução de alterações ao
regime de caudais previamente estabelecidos, em conformidade com a resposta dos ecossistemas
aquáticos e ribeirinhos ao novo regime hidrológico.
Relativamente à análise de risco, associado à rotura da barragem e aumento repentino do caudal para
jusante, quer na fase de construção e primeiro enchimento, quer na fase de exploração, considera-se
um impacte negativo e pouco significativo, face à baixíssima probabilidade de ocorrência.
4.2.2.

Recursos hídricos subterrâneos

Caracterização da situação atual
Em termos de hidrogeologia a bacia hidrográfica do Mondego é caracterizada pela existência de dois
domínios de características diferentes: o Maciço Hespérico, local de implantação do projeto, e a Orla
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Mesocenozóica. Para o local de implantação do aproveitamento, com predominância de rochas
granitoides, xistos, grauvaques e quartzitos, o escoamento da água dá-se predominantemente por
fraturas e o armazenamento faz-se nessas fraturas e, quando o grau de alteração é significativo, na
porosidade intergranular.
O projeto é enquadrado por formações geológicas – “Grupo das Beiras” e aluviões – cujo interesse
hidrogeológico local reside fundamentalmente na conectividade hidráulica com o rio Mondego.
A condutividade hidráulica ou permeabilidade por fraturas depende, sobretudo, da abertura e do tipo
de enchimento, sendo irregular a configuração da superfície freática e depende da interação entre a
condutividade hidráulica e a infiltração.
As captações de água subterrânea nas rochas duras deste Maciço Hespérico têm produtividade
genericamente baixa, sendo os aquíferos mais produtivos aqueles que têm por suporte as estreitas
faixas ao longo dos rios e que dependem destes.
Para a caracterização hidrogeológica da área em estudo recorreu-se a dados do SNIRH e do INSAAR,
assim como a dados da Direção-Geral de Geologia e Energia (DGEG), bem como a informação fornecida
pela APA/ARH do Centro, Águas do Mondego e Municípios de Penacova e Vila Nova de Poiares,
relativamente a pontos de água subterrânea. A informação foi complementada com inventário de
campo.
O EIA dá conta da dificuldade na caracterização hidrogeológica da área do projeto, pela ausência de
dados referentes, nomeadamente, a caudais específicos, transmissividade, coeficientes de
armazenamento e/ou variações de níveis piezométricos. O inventário de campo permitiu confirmar o
modesto contributo das águas subterrâneas que circulam em xistos para as disponibilidades hídricas da
região.
No entanto, é apresentada uma caracterização do aquífero suportado pelos quartzitos do Buçaco que,
mais a montante (a cerca de 1 500 m da área de inundação do aproveitamento), sustentam a concessão
hidromineral designada “Caldas de Penacova”, sendo dada particular atenção ao seu funcionamento
hidrodinâmico e processos de descarga junto ao rio Mondego.
Relativamente à proteção das captações subterrâneas de abastecimento público, o EIA identificou na
área de influência do projeto a captação PDH1, da Ronqueira, com os perímetros de proteção,
estabelecidos pela Portaria n.º 183/2012, de 11 de junho, a sofrerem alguma sobreposição para o nível
de máxima cheia (NMC de 36 m). No que concerne às captações de água mineral natural de Caldas de
Penacova, localizadas a montante, não existe sobreposição entre os perímetros de proteção da sua
concessão HM-22 e a área do Projeto, pelo que não são expectáveis quaisquer afetações.
Através da análise aos parâmetros de dois furos verticais, próximos da área do Projeto (231/C40 e
231/C41), detetaram-se problemas associados a coliformes fecais, manganês, ferro e cobre, os quais,
por falta de representatividade (reduzido número assim como a heterogeneidade geológica) impedem
uma classificação rigorosa das águas subterrâneas que circulam nos xistos da envolvente do Projeto.
Através dos dados fornecidos pelas Águas do Mondego, e relativos à captação da Ronqueira, de maior
representatividade, pelo conjunto alargado de amostras colhidas, verifica-se que as águas subterrâneas
captadas naquela zona se encontram aptas ao consumo humano.
No âmbito da implementação da Diretiva Quadro da Água (DQA) o ex. INAG elaborou um mapa de
massas de água subterrâneas em risco. De acordo com o referido mapa, a área do projeto insere-se
numa região denominada “Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Mondego” classificada com
“Massa de Água Subterrânea Não Risco”.
Avaliação de impactes
Os impactes ambientais sobre os recursos hídricos subterrâneos encontram-se relacionados com
possíveis rebaixamentos dos níveis freáticos, interferências com as produtividades de captações
existentes e submersão de captações.
Para a fase de construção do projeto não se prevê que venham a ocorrer impactes negativos, no que
concerne, nomeadamente, aos aspetos quantitativos, resultantes de eventuais rebaixamentos freáticos
ou de submersão de captações de águas subterrâneas, por não se terem identificado interferências
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desse tipo, sendo referido que a captação mais próxima se encontra a cerca de 470 m a jusante do local
de implantação da barragem.
Na fase de exploração, a área inundada, ao NPA de 31 m, faz fronteira do lado Oeste com os perímetros
de proteção intermédio e alargado da captação PDH1, da Ronqueira, não interferindo, contudo, com as
servidões administrativas e restrições de utilidade pública da captação.
Ainda na fase de exploração, foram identificadas duas captações particulares de águas subterrâneas
(SUB_6 e SUB_7) que ficarão submersas com a implantação do Projeto e que, como medida
compensatória, se encontra prevista a sua deslocalização de cerca de 20 m para a margem. Para o nível
de máxima cheia (NMC à cota de 36 m) foram identificadas sete captações, as quais ficarão
temporariamente submersas, constituindo um impacte negativo, de magnitude reduzida e pouco
significativo.
A existir conexão hidráulica entre a água do rio Mondego e as zonas de admissão de água das captações
adjacentes, o aumento do potencial hidráulico no rio, com a criação da albufeira à cota de 31 m,
induzirá um aumento de produtividade das captações, constituindo um impacte positivo, de magnitude
reduzida e considerado pouco significativo.
4.2.3. Impactes cumulativos
Em termos quantitativos, pela proximidade das barragens da Aguieira, Raiva e Fronhas e pelas
características do aproveitamento a fio de água, não se perspetiva que o projeto seja causador de
impactes cumulativos. Já a criação de uma albufeira com o comprimento de 7 km e a consequente
passagem de um regime lótico a lêntico, para além dos sistemas lênticos originais das albufeiras de
montante (Aguieira, Raiva e Fronhas), contribuirá para o aumento dos sistemas lênticos, aumentando a
vulnerabilidade da massa de água a fenómenos de eutrofização, associados a fontes de poluição tópica
e nomeadamente difusa, esta última difícil de mitigar.
Para a linha aérea a 60 kV, na ligação entre o projeto e o local de entrega na Rede Elétrica Nacional, na
subestação da Corrente, em Coimbra Norte, não se perspetivam impactes negativos nos recursos
hídricos.
4.2.4. Síntese
A implantação do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares criará, por certo, uma alteração
no regime de escoamento do caudal que presentemente se verifica, com a passagem de um regime
lótico a lêntico, ao longo dos cerca de 7 km de extensão da albufeira.
Durante a fase de construção, como é habitual neste tipo de obras, serão geradas alterações
hidromorfológicas no local da implantação do aproveitamento e a jusante deste, resultantes das
atividades de escavação da barragem e da central, criação do estaleiro e áreas de apoio à obra,
circulação de máquinas e veículos pesados, movimentação de terras e desarborização e desmatação das
áreas afetas às obras e plano de água.
Assim, na fase de construção, concordando-se com o EIA, registar-se-á alteração no regime do
escoamento das águas superficiais, nomeadamente associado às obras de construção do açude e da
central, bem como das ensecadeiras, com transporte e deposição de materiais de granulometria diversa
no leito do rio. Os impactes daí resultantes consideram-se, efetivamente, de negativos, de magnitude
reduzida e pouco significativos, com a possibilidade de poderem ser minorados com as medidas de
minimização previstas no EIA e/ou outras que se considerem adequadas para o efeito.
Ainda, nesta fase de construção, e em termos de qualidade da água superficial, relacionado com o
incremento de sólidos em suspensão e/ou de derrames acidentais de combustíveis, óleos ou outras
substâncias poluentes, eventualmente efluentes domésticos, considera-se que os impactes daí
resultantes são negativos, de magnitude reduzida e pouco significativos, podendo também ser
minorados através das medidas de minimização previstas no EIA.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos, para a fase de construção do Projeto, considera-se
não virem a existir impactes negativos ou positivos, porquanto na área de implantação do Projeto não
foram identificadas captações de água subterrânea que possam ser afetadas.
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Na fase de enchimento da albufeira, apesar de se tratar de um pequeno volume a armazenar, considerase que venham a existir impactes negativos, de moderada magnitude e significativos, dificilmente
minimizáveis, face à mais que certa alteração do regime hidrológico atual do rio, de lótico para lêntico,
com os consequentes desequilíbrios ecológicos.
Para a fase de exploração do projeto, considera-se a retenção dos inertes na albufeira como um dos
fatores mais impactantes nos ecossistemas locais, pela retenção e subsequente acumulação a montante
e carência desses materiais e subsequente erosão a jusante. Tratando-se de valores substanciais, da
ordem de 30 958 m³/ano que irão faltar nas praias de jusante e com muita dificuldade de serem
repostos, considera-se um impacte negativo, de magnitude moderada e significativo. Efetivamente,
algumas medidas de minimização, como o desassoreamento e transporte desses materiais para as
praias de jusante, ou a abertura controlada da descarga de fundo da barragem, poderão torna-lo pouco
significativo.
Em termos de qualidade da água superficial, na fase de exploração, pela confluência de um conjunto de
pontos de rejeição de águas residuais tratadas, associados a ETAR e fossas séticas coletivas localizadas, e
de fontes difusas, associadas à exploração agrícola, a montante do novo troço de regime lêntico criado
pela barragem, os impactes consideram-se negativos, de moderada magnitude, significativos e de difícil
minimização, nomeadamente no que concerne às fontes de poluição difusa, pela intensa atividade
agrícola existente nas margens de montante.
Considera-se que a alteração do contínuo fluvial, resultante da implantação da barragem, provoque um
impacte negativo, de reduzida a moderada magnitude e significativo, podendo ser minimizado com a
implementação de medidas de minimização, nomeadamente a implementação de um regime de caudais
ecológicos e de um dispositivo de transposição para as espécies piscícolas.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos e para a fase de construção considera-se que não
ocorrerão impactes negativos. Na fase de exploração e em situações de cheia, pelo facto da submersão
temporária de algumas captações particulares, considera-se o impacte como negativo, de magnitude
reduzida e pouco significativo, não podendo ser minorado.
Na fase de exploração, fruto da conexão hidráulica entre a água do rio Mondego e as zonas de admissão
de água das captações adjacentes, com o aumento do potencial hidráulico no rio, com a criação da
albufeira à cota de 31 m, perspetiva-se para as captações um impacte positivo, embora de reduzida
magnitude e considerado pouco significativo.
Relativamente a impactes cumulativos, com a concretização do projeto, assistir-se-á a um aumento dos
sistemas lênticos num troço, quase contínuo, da bacia hidrográfica. Considera-se que estes impactes
não são minimizáveis.

4.3.ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE
Caracterização da situação atual
Áreas sensíveis
Na zona de implantação e na área de influência do projeto não se encontram identificadas quaisquer
áreas sensíveis. As áreas com um estatuto de proteção mais próximas do local do projeto são:


Sítio de Interesse Comunitário (SIC) da Rede Natura 2000 Serra da Lousã (PTCON0060), localizado
a aproximadamente 11,5 km a sul do projeto;



Reserva Natural Paul de Arzila e SIC Paul de Arzila, a cerca de 20 km a oeste do projeto.

Durante o trabalho de campo efetuados, foram catalogadas 91 espécies de flora, distribuídas por 35
famílias e 78 géneros
No que respeita à presença de espécies de flora com interesse para a conservação (espécies Raras,
Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção - RELAPE), é mencionado no EIA que,
durante as visitas ao terreno, foram efetuadas prospeções dirigidas àquelas cuja ocorrência no local
seria provável, designadamente:


Murbeckiella sousae - Endemismo lusitano
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Narcissus bulbocodium (Campainhas-amarelas)



Narcissus triandrus



Ruscus aculeatus (Gilbardeira) - Endemismo europeu



Teucrium salviastrum ssp. salviastrum (Pólio)

Das espécies RELAPE referenciadas, somente o Narcissus triandrus foi identificado em sub-coberto de
áreas florestais de pinheiro-bravo.
No que respeita à presença de habitats naturais, dentro da área afeta ao projeto o rio Mondego inclui 2
habitats naturais, constantes do Anexo B-I do Decreto-Lei 49/2005, de 24 de Fevereiro, que transpõe
para a ordem jurídica interna da diretiva aves e a diretiva habitats:


Habitat 3280 - Cursos de água mediterrânicos permanentes da Paspalo-Agrostidion com cortinas
arbóreas ribeirinhas de Salix e Populus alba;



Habitat 92A0 pt4 - Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba (Habitat 92A0), no subtipo
Salgueirais arbustivos de Salix salviifolia subsp. salviifolia (92A0pt4). Correspondem à associação
Salicetum salviifoliae (Salicion salviifoliae, Populetalia albae, classe Salici purpureae-Populetea
nirae). Usualmente, a vegetação acompanhante é dominada por vegetação herbácea subnitrófila, salientando-se pela sua frequência Prunella vulgaris, Potentilla erecta, Mentha
suaveolens (menta) e Lycopus europaeus (marroio-de-água). Ocorrem ainda formações
junciformes com Cyperus longus (junça-longa) e Cyperus eragrostis (junça-americana).
Fauna e Ecologia Aquática

A avaliação da qualidade ecológica realizada no EIA, e que incluiu a fauna piscícola, apresenta várias
lacunas que influenciam, necessariamente, os resultados obtidos, bem como a avaliação realizada no
EIA.
Uma das principais lacunas refere-se à caracterização da comunidade piscícola, já que a amostragem
ocorreu em Setembro de 2011, quando a época indicada para realizar a monitorização das componentes
biológicas é a Primavera, a qual permite a obtenção de resultados representativos em termos de
caracterização das comunidades biológicas.
Os resultados obtidos para a fauna piscícola corroboram, de certa forma, este facto. Por um lado foi
capturado um número muito reduzido de indivíduos de barbo-comum e, por outro, a maioria dos
indivíduos capturados de barbo-comum e de boga-comum apresenta dimensões reduzidas (até 8 cm). A
realização desta monitorização durante a Primavera teria resultado, com forte probabilidade, na captura
de um maior número de indivíduos de barbo-comum e talvez de boga-comum e com maiores
dimensões, isto é adultos, pelo menos nas estações localizadas no curso principal do rio Mondego.
Para a bacia hidrográfica do rio Mondego estão listadas 22 espécies potenciais, das quais 11 foram
capturadas na área de estudo, nas campanhas de amostragem efetuadas (pesca elétrica).
Das espécies capturadas, apenas a enguia (Anguilla anguilla) e o bordalo (Squalius alburnoides)
apresentam um estatuto de conservação: Em Perigo (EN) e Vulnerável (VU), respetivamente. Os fatores
de ameaça para ambas as espécies são, principalmente, a degradação do habitat ocupado, embora
muito distinto para as duas espécies.
A degradação do meio pode ter diversas origens, nomeadamente: a construção de barragens, a
alteração do regime natural de caudais, a captação de água, a extração de inertes, a degradação da
qualidade da água, a introdução de espécies exóticas e a disseminação de agentes patogénico. Um fator
de ameaça adicional para a enguia é a sobrepesca dos juvenis (meixão).
As restantes seis espécies capturadas, autóctones e residentes, apresentam um estatuto de conservação
Pouco Preocupante (LC): ruivaco (Achondrostoma oligolepis), escalo-do-norte (Squalius carolitertii),
boga-comum (Pseudochondrostoma polylepis), barbo-comum (Barbus bocagei), truta-de-rio (Salmo
trutta) e verdemã-comum (Cobitis paludica).
A boga-comum, o escalo-do-norte, o barbo-comum e o bordalo são espécies que, apesar de nem todas
apresentaram um estatuto de conservação elevado, possuem um interesse conservacionista para a
comunidade piscícola em geral. Durante a época de reprodução e/ou de crescimento, todas estas
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espécies necessitam, de habitats com reduzida profundidade, corrente da água moderada ou rápida, e
vegetação ribeirinha.
A perca-sol (Lepomis gibbosus), a gambúsia (Gambusia holbrooki) e o góbio (Gobio lozanoi), espécies
igualmente capturadas, são espécies exóticas residentes que apresentam um estatuto de conservação
de “Não Aplicável” (NA).
Relativamente às espécies migradoras anádromas, com migração do mar para reprodução nos rios, o
sável, a savelha e a lampreia-marinha, nenhum espécimen foi capturado na campanha de amostragem.
Relativamente às espécies migradoras catádromas, que migram do rio (água doce) para o mar para
desovarem, apenas a enguia foi capturada.
Fauna e Ecologia Terrestre
Herpetofauna
Em relação aos anfíbios, é mencionado que, de acordo com os trabalhos publicados, “apenas” 10 das 17
espécies que ocorrem em Portugal continental têm uma probabilidade elevada de ocorrer na área de
estudo, uma vez que esta se trata de uma zona com bastante corrente, pelo que não apresenta
condições ideais à presença deste grupo.
No trabalho de campo apenas foi observada uma espécie, a rã-verde (Rana perezi), tendo sido
observados vários indivíduos.
Todas as espécies de anfíbios potencialmente existentes têm estatuto de conservação Pouco
Preocupante (LC) a nível nacional, exceto a rã-de-focinho-pontiagudo que tem estatuto de Quase
Ameaçada (NT).
Relativamente aos répteis, e tendo em conta dados bibliográficos, das 28 espécies de répteis que
ocorrem naturalmente no território continental português, podem ser encontradas dentro dos limites
da área de estudo 13 espécies.
Quanto ao trabalho de campo, das espécies potenciais da área de estudo, foram detetadas apenas duas,
a Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus) e a Cobra-de-água-viperina (Natrix maura), a que se deve
ao facto de a amostragem ter sido feita numa época de menor atividade deste grupo. Todas as espécies
referenciadas apresentam estatuto de conservação nacional de Pouco Preocupante (LC).
Avifauna
Das 288 espécies de aves que ocorrem regularmente em Portugal continental, para a área de estudo e
envolvente foram referenciadas 85 espécies de aves, das quais 31 de ocorrência confirmada e 54 de
ocorrência potencial.
O EIA considera que a relevância da área de intervenção em termos de conservação da natureza a nível
nacional é média, verificando-se que, das 85 espécies, a maioria (76) apresenta o estatuto Pouco
Preocupante (LC). Três espécies apresentam o estatuto Quase Ameaçado (NT) e três o estatuto
Vulnerável (VU). As espécies com estatuto de Quase Ameaçado (NT) são o Maçarico-bique-bique (Tringa
ochropus), a Petinha-das-árvores (Anthus trivialis) e o Taralhão-cinzento (Muscicapa striata) e as que
estão classificadas como Vulneráveis (VU) são o Noitibó cinzento (Caprimulgus europaeus), Maçaricodas-rochas (Actitis hypoleucos) e o Açor (Accipiter gentilis).
Mamofauna
Das 70 espécies de mamíferos não marinhos existentes no território português continental é possível
constatar, tendo por base dados bibliográficos, a provável ocorrência de 41 espécies na área de estudo.
Destas, foi possível confirmar a presença de três: a Toupeira (Talpa occidentalis), a Lontra (Lutra lutra) e
a Raposa (Vulpes vulpes).
A maioria destas espécies de mamíferos tem o estatuto de conservação Pouco Preocupante (LC), no
entanto, algumas das espécies que podem ocorrer na área são importantes em termos de conservação.
Assim, o Morcego-de-ferradura-mediterrânico (Rhinolophus euryale) é considerado Criticamente em
Perigo (CR) e o Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum), o Morcego-de-ferradurapequeno (Rhinolophus hipposideros), o Morcego-rato-grande (Myotis myotis), o Morcego-de-franja
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(Myotis nattereri), e o Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersi) são considerados Vulneráveis (VU).
O coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus) tem o estatuto de conservação Quase Ameaçado (NT).
Avaliação de impactes
Flora, vegetação e habitats
Os impactes sobre a flora e vegetação resultam da perda de elementos, devido às ações de desmatação
e consequente destruição do coberto vegetal, nas áreas de implantação das diversas infraestruturas, e
eventualmente ao longo dos acessos existentes e nas zonas onde serão abertos novos acessos, bem
como em toda a área a inundar pela presença da albufeira.
Na fase de construção a escolha do local onde se pretendem instalar as infraestruturas necessárias ao
projeto, obriga forçosamente, a que se criem novos acessos destinados a circulação de maquinaria e de
pessoal. Esta ação provocará danos na vegetação uma vez que os caminhos existentes atualmente são
estreitos e inadequados. O alargamento dos acessos existentes e a criação de novos acessos implica o
abate de árvores e de toda a vegetação arbustiva que se encontre no trajeto. Assim, o EIA admite que se
gere um impacte negativo, pouco significativo a significativo.
A instalação de um estaleiro de obra e a criação de locais de depósito de materiais inertes provocará
igualmente a eliminação da vegetação. Tais ações provocarão um impacte negativo. O EIA enuncia que
se forem cumpridas as medidas de minimização propostas, como a não localização destas
infraestruturas junto de linhas de água, para que não sejam afetadas as comunidades vegetais ripícolas,
o impacte gerado terá magnitude reduzida e será pouco significativo.
A construção de uma central de restituição, parque de estacionamento e respetivo acesso viário
implicará a destruição permanente da vegetação aí instalada, gerando-se impacte negativo pouco
significativo já que, as áreas ocupadas por estas infraestruturas serão reduzidas e as formações vegetais
existentes apresentam pouca relevância em termos conservacionistas.
A construção do açude poderá causar a descida do nível freático e diminuir a irrigação do sistema
radicular das espécies que se encontram a jusante, induzindo um stress hídrico na vegetação existente.
Poderá também provocar uma subida do nível freático e levar à asfixia do sistema radicular das plantas
localizadas a montante, uma vez que o solo quando totalmente saturado em água impede a oxigenação
das raízes. Os aterros, escavações e o seccionamento do curso de água, alterarão as disponibilidades
hídricas da vegetação diretamente afetada ou ocorrente nas proximidades das áreas intervencionadas.
Poderá ainda, provocar igualmente alterações consideráveis na disponibilidade hídrica dos solos, o que
afetará diretamente as espécies florísticas existentes nesses locais. Os efeitos podem ser vantajosos
para espécies que beneficiem de uma maior disponibilidade hídrica, como é o caso de espécies de
ambientes lacustres, e negativos para outras não adaptadas a estas novas condições. Estas ações irão
implicar alterações na vegetação atual gerando-se um impacte negativo, pouco significativo a
significativo, consoante o tipo de formações ripícolas afetadas.
Na fase de exploração da obra, a zona recém-inundada pela construção do açude poderá vir a sofrer
uma situação anaeróbica temporária, resultante da decomposição da matéria orgânica do solo,
fenómeno que pode ser agravado pela vegetação submergida pelo açude.
A montante do açude poderá assistir-se à deposição de sedimentos com ligeira subida do leito do curso
de água e à possibilidade de ocorrer o estabelecimento de comunidades ripícolas mais complexas, a
longo prazo. Poderá haver ainda perda e substituição de habitat ou de comunidades vegetais, quer a
montante quer a jusante do paramento do açude, gerando-se um impacte negativo. Nos locais onde
poderão ocorrer formações ripícolas com algum interesse para a conservação, a magnitude poderá
atingir impactes significativos de magnitude média.
O aumento da acessibilidade ao açude aumenta o pisoteio das comunidades vegetais bem como o risco
de incêndio, gerando-se um impacte negativo, significativo, de magnitude elevada.
Fauna e Ecologia Aquática
Relativamente à identificação e avaliação dos eventuais impactes, resultantes da implementação do
projeto, sobre a fauna piscícola, deve-se salientar que existem muitas lacunas, sendo que este é
considerado um aspeto muito crítico. Deve-se no entanto referir que para além de questões
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relacionadas com deficiências do próprio EIA, as lacunas identificadas relacionam-se também com os
prazos associados à entrega do EIA e que não terão possibilitado a integração de informação mais
recente por parte da equipa que elaborou o EIA.
Em 2011 entrou em funcionamento a nova Passagem Para Peixes do Açude-Ponte de Coimbra, a qual
tem revelado um funcionamento eficaz e eficiente. Os resultados obtidos no Programa de Avaliação da
Eficácia e Eficiência da Passagem Para Peixes do Açude-Ponte de Coimbra (ainda não publicados)
revelam que em 2013, mais de 1 000 000 de indivíduos terão utilizado a passagem para peixes.
Destacam-se ainda os resultados obtidos para a lampreia-marinha e o sável, onde cerca de 7 000
indivíduos (de cada uma das espécies) transpuseram o Açude-Ponte de Coimbra utilizando a passagem
para peixes.
Resultados obtidos com recurso a radio-telemetria demonstram também que alguns indivíduos
conseguem aceder ao rio Alva, revelando que os obstáculos existentes ao longo do rio Mondego (Açude
de Palheiros, Açude do Louredo/Rebordosa, Açude da Ronqueira e Açude do Reconquinho) não são
intransponíveis, isto apesar de se afigurarem como obstáculos que dificultam muito a migração da fauna
piscícola.
Durante o ano de 2013 foi também preparada uma candidatura, entretanto aprovada, ao PROMAR –
Programa Operacional de Pescas 2007-2013, que inclui, numa das suas ações, intervenções nos açudes
existentes ao longo rio Mondego, e já referidos anteriormente, com o intuito de permitir a migração da
fauna piscícola através da construção de passagens para peixes naturalizadas ou remoção parcial de
alguns dos açudes. Este projeto encontra-se atualmente em curso prevendo-se a sua conclusão em
Setembro de 2015.
Importa também salientar as medidas previstas no Plano de Gestão da Enguia Português (PGE-P),
elaborado pelas autoridades portuguesas ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1100/2007, para a bacia
hidrográfica do Mondego e as quais não são referidas no EIA. O PGE-P, aprovado em Abril de 2011,
estabelece, entre outras medidas, que deve ser garantida a transponibilidade de todos os obstáculos
existentes no rio Mondego até ao Açude da Raiva.
Neste contexto deve-se salientar, novamente, que a informação constante no EIA se encontra
desatualizada. Considerando as ações de reabilitação e incremento do habitat disponível para os peixes
migradores do rio Mondego atualmente em curso (isto é, Passagem Para Peixes do Açude-Ponte de
Coimbra e projeto financiado pelo PROMAR), só é possível concluir que o impacte da implementação do
projeto na comunidade piscícola do rio Mondego é muito significativo. Acresce que a implementação do
projeto coloca em causa o cumprimento dos objetivos estabelecidos no PGE-P. no quadro que se segue
são apresentadas as principais espécies migradoras existentes no rio Mondego com indicação do seu
estatuto de conservação, destacando-se que várias destas espécies integram o Anexo II da Diretiva
Habitats (espécies animais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas
especiais de conservação).

Espécies existentes no troço do rio Mondego e respetivo Estatuto de Conservação (Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal) e de Proteção (legislação internacional).
Família

Comportamento
Migratório

Petromyzon
marinus

Petromyzontidae

Migrador
Anádromo

VU, Vulnerável

Sável

Alosa alosa

Cupleidae

Migrador
Anádromo

EN, Em Perigo

Savelha

Alosa fallax

Cupleidae

Migrador
Anádromo

VU, Vulnerável

Nome-comum

Nome Científico

Lampreiamarinha
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Espécies existentes no troço do rio Mondego e respetivo Estatuto de Conservação (Livro Vermelho dos Vertebrados de
Portugal) e de Proteção (legislação internacional).
Família

Comportamento
Migratório

Anguilla
anguilla

Anguillidae

Migrador
Catádromo

EN, Em Perigo

Barbo-comum

Luciobarbus
bocagei

Cyprinidae

Migrador
Potamódromo

LC, Pouco
Preocupante

Boga-comum

Pseudochondros
toma polylepis

Cyprinidae

Migrador
Potamódromo

LC, Pouco
Preocupante

Muge

Liza ramada

Mugilidae

Migrador
Catádromo

LC, Pouco
Preocupante

Salmonidae

Migrador
Potamódromo/
Anádromo

LC, Pouco
Preocupante/CR,
Criticamente em
Perigo

Nome-comum

Nome Científico

Enguiaeuropeia

Truta

Salmo trutta

Estatuto de
Conservação

Legislação
Internacional
Regulamento (CE)
1100/2007;
Anexo II: Convenção
CITES
Anexo III: Convenção
de Berna;
Anexo V: Directiva
Habitats
Anexo III: Convenção
de Berna;
Anexo II: Directiva
Habitats

Durante a fase de construção, os impactes principais sobre a fauna piscícola estarão relacionados com a
perda de habitat e com as alterações do comportamento das espécies sensíveis à perturbação,
podendo, no entanto, ocorrer outros impactes, como por exemplo a mortalidade.


Perda de habitats

A perda da vegetação ripícola nas margens do aproveitamento hidroelétrico, decorrente das atividades
de construção do projeto e infraestruturas associadas, constituirá um impacte relevante para as
espécies piscícolas, que necessitam deste habitat para a sua ecologia (e.g. escalo-do-norte, bordalo).
Este impacte será negativo, de reduzida magnitude, considerando-se significativo para uma parte da
comunidade piscícola.


Mortalidade

Durante a construção das diferentes infraestruturas será de esperar uma mortalidade não natural da
ictiofauna devido, principalmente, à destruição da vegetação ripícola. Outros fatores podem contribuir
para este impacte, nomeadamente derrames acidentais de substâncias tóxicas (e.g. combustível e
óleos), aumento da turbidez da água, diminuição do teor de oxigénio dissolvido na água, entre outros.
Este impacte considera-se: negativo, de reduzida magnitude, e pouco significativo.


Alterações do comportamento das espécies sensíveis à perturbação

As atividades inerentes à construção da barragem induzirão perturbações nas comunidades piscícolas,
originando um afastamento natural nas áreas mais intervencionadas. As situações enunciadas como
potenciais causadoras de mortalidade poderão ser igualmente apontadas como causas de alterações no
comportamento de indivíduos, sendo a morte a consequência extrema dessa alteração.
Este impacte considera-se negativo, de reduzida magnitude, e pouco significativo.


Alteração da comunidade piscícola

Durante a fase de enchimento, será alterada a conectividade do rio, assim como o regime hidrológico,
dando-se início ao processo de alteração das características de massa de água lótica (rio) para lêntica
(albufeira). O desaparecimento de habitats específicos e o aparecimento de novos habitats terão uma
influência na composição da comunidade piscícola. Assim, a implementação do projeto irá favorecer o
desaparecimento de espécies mais sensíveis às alterações (e.g. bordalo, ruivaco) e o desenvolvimento
de populações de espécies exóticas já presentes (e.g. perca-sol, góbio).
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É expectável que a criação de uma área com características lênticas tenha impacte direto nas áreas de
reprodução de várias espécies migradoras e residentes.
Este impacte considera-se assim negativo, de moderada magnitude e significativo.


Alteração da comunidade piscícola na albufeira

Na fase de exploração irá continuar o processo de alteração da comunidade piscícola que teve início
com o enchimento da albufeira. Assim, as espécies piscícolas quer com elevado estatuto de conservação
(enguia e bordalo), quer sensíveis à alteração de regime (e.g. escalo-do-norte) serão afetadas pela
alteração de regime do rio. Nesta fase, continuará a proliferação de espécies exóticas, uma vez que, as
albufeiras constituem ambientes com características adequadas para o seu desenvolvimento. Estas
populações serão nefastas para a comunidade piscícola autóctone.
Este impacte considera-se negativo, de moderada magnitude e significativo.


Fragmentação de populações piscícolas

A quebra de conectividade longitudinal originada pela presença de um obstáculo no curso do rio
Mondego levará a uma potencial fragmentação das populações de peixes autóctones, favorecendo uma
quebra do fluxo genético e uma eventual redução da abundância das espécies existentes.
Este impacte considera-se negativo, de moderada magnitude e significativo.


Mortalidade

O enchimento da albufeira até ao nível de pleno armazenamento (NPA) provocará uma redução
permanente da vegetação ribeirinha. A indisponibilidade dessa vegetação ribeirinha terá um impacte
nas espécies não potamódromas (que vivem somente em ambientes dulçaquícolas) durante a época de
reprodução por reduzir o número de esconderijos para as respetivas posturas, larvas e juvenis.
Este impacte considera-se negativo, de moderada magnitude e significativo.


Perturbação da comunidade piscícola a jusante do aproveitamento hidroelétrico

A redução do caudal do rio, mesmo que reduzida, a jusante do empreendimento; a alteração do regime
de transporte de matéria sólida e de sedimentação; a diminuição da conectividade; a eventual
diminuição da qualidade da água, entre outros fatores, trará impactes negativos sobre a ictiofauna,
principalmente durante a época de reprodução.
Este impacte considera-se negativo, de moderada magnitude e significativo.
No que se refere à possibilidade de minimização dos impactes, deve-se salientar que teoricamente é
possível minimizar o impacte sobre a fauna piscícola resultante da construção de um aproveitamento
hidroelétrico com as características do projeto em avaliação. No entanto, trata-se apenas de uma
minimização, sendo que os impactes prevalecem ao longo do tempo. Por outro lado a eficácia desta
minimização depende muito da elaboração de um programa de medidas robusto e adequado.
Em termos de minimização de problemas associados com a migração da fauna piscícola e a construção
de um aproveitamento hidroelétrico há dois aspetos fundamentais a ter em consideração: a
possibilidade de permitir que a fauna piscícola transponha o obstáculo e a manutenção de um regime
hidrológico que estimule a migração dos peixes, já que este é um fator fundamental para o despoletar
do comportamento migratório. De uma forma geral, o primeiro aspeto é conseguido através da
implementação de uma passagem para peixes e o segundo é conseguido através da manutenção de um
caudal ecológico ou da implementação de um regime de exploração no aproveitamento hidroelétrico
que seja favorável à migração da fauna piscícola.
O EIA propõe a construção de uma passagem para peixes e cujas características são descritas de uma
forma mais ou menos genérica. Não obstante, através da informação apresentada é possível realizar
uma análise das suas características, a qual revela que estas são desadequadas.
A passagem para peixes prevista localizar-se-á na margem direita numa zona adjacente à zona de
tomada de água e restituição (relembra-se que o projeto tem uma central pé de barragem sendo a
restituição realizada imediatamente a jusante da barragem). A estrutura prevista é do tipo bacias
sucessivas comunicando entre si através de fendas verticais, prevendo-se que o comprimento de cada
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bacia seja de 3,0 m e a largura de 1,2 m. Prevê-se que as fendas verticais tenham uma largura de 0,3 m,
que o desnível entre bacias seja de 0,25 m e que altura da água dentro das bacias seja de 0,5 m.
Em primeiro lugar importa referir que a conceção de uma passagem para peixes deva atender às
espécies mais exigentes, sendo que no EIA não são sequer identificadas as espécies-alvo. Considerando
a comunidade piscícola do rio Mondego, as espécies mais exigentes correspondem aos clupeídeos, isto
é o sável e a savelha e, neste contexto, as características da passagem para peixes deveriam considerar
os requisitos destas espécies.
A largura das bacias, a largura das fendas verticais e a altura da água propostas no EIA não são
adequadas a estas espécies. Para as espécies-alvo as bacias devem apresentar uma largura mínima de
2,00 m, enquanto a largura das fendas verticais deve ser igual ou superior a 0,5 m. No que se refere à
altura da água, o valor recomendado para o sável e savelha é de 0,7 m.
Outro aspeto muito importante a considerar na conceção de uma passagem para peixes é a definição do
caudal de chamada ou de atração criado na entrada da passagem para peixes. No EIA não é feita
qualquer referência a este aspeto, referindo-se apenas o caudal de funcionamento da passagem para
3
peixes (0,25 m /s), nem a eventuais condicionamentos do regime de exploração do projeto que
possibilitem a utilização da passagem para peixes por parte da fauna piscícola.
A posição da passagem para peixes relativamente à restituição, bem como o regime de exploração do
aproveitamento (regime de fio-de-água), indiciam que a solução proposta poderá ter um sucesso muito
reduzido (ou mesmo nulo). Os caudais turbinados entrarão, com forte probabilidade, em competição
com o caudal de atração da passagem para peixes, impossibilitando que as espécies se orientem de
forma a encontrar a entrada da passagem.
Face ao exposto considera-se que as características estruturais da passagem para peixes prevista no EIA,
associadas à sua localização e ao regime de exploração do aproveitamento hidroelétrico, não permitem
a minimização do impacte sobre a fauna piscícola do rio Mondego, resultante da implantação do
projeto.
Fauna e Ecologia Terrestre
A construção do açude levará à destruição dos habitats de galeria ripícola, o que tem um impacte
bastante significativo nas espécies ripícolas, com especial destaque para os anfíbios, e para as aves, caso
estas sejam dependentes da vegetação ripícola (para refúgio, alimentação e reprodução) como as
espécies ribeirinhas.
Na área de implantação do açude, irá ocorrer a destruição da estrutura ripícola por desmatação da
vegetação que a constitui. Esta perda irá ter um impacte negativo, direto e significativo sobre as
espécies ripícolas, especialmente anfíbios, aves e quirópteros, principalmente se se tiver em conta as
espécies prioritárias que ocorrem na vegetação ripícola. Dos anfíbios podem destacar-se a rã-ibérica,
espécie endémica da Península Ibérica. Nas aves algumas das espécies prioritárias afetadas serão a
garça-branca (Egretta garzetta), o guarda-rios (Alcedo attis) e o maçarico-das-rochas. Nos mamíferos, os
mais afetados serão os morcegos (quirópteros) que dependem da linha de água, dos quais se destacam
o morcego-de-ferradura grande, pelo seu estatuto vulnerável (VU), o morcego-lanudo, o morcego-debigodes, o morcego-de-água, o morcego-anão e o morcego de Kuhl, por estarem incluídos no anexo IV
da Diretiva Habitats, de entre muitas outras espécies de Morcegos dependentes das galerias ripícolas e
cuja grande maioria está protegida. Este impacte, embora minimizável, será mais significativo nas
manchas de galeria mais propícias para a fauna.
A destruição e a perturbação dos habitats envolventes, causado pela instalação de estaleiros e criação
de acessos à obra, bem como toda a movimentação de veículos, terá um impacte negativo sobre um
maior número de espécies, afetando todos os grupos de fauna terrestre e não se restringindo apenas às
espécies ripícolas. Ao contrário do impacte sobre a vegetação ripícola, este será reversível pois como
esta zona não será inundada, a vegetação poderá porventura recuperar, motivo pelo qual é menos
significativo que o anterior, especialmente se se considerar que a área a afetar será sempre localizada e
de pouca dimensão. No entanto, este impacte será mais significativo se afetar áreas mais sensíveis,
como os campos agrícolas e as áreas rupícolas com matos, principalmente as localizadas na envolvência
do local de construção da parede do açude em si.
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Destaca-se ainda os impactes provocados pela movimentação de maquinaria, que provocará um
afastamento generalizado das espécies das zonas de intervenção. Esta deslocação forçada terá um
impacte negativo significativo mas reversível, pois após o término da obra os indivíduos que
abandonaram a zona poderão porventura regressar. A movimentação de maquinaria poderá ainda
provocar a mortalidade de animais por atropelamento, o que afetará maioritariamente as espécie com
menor mobilidade: anfíbios, répteis e micromamíferos. Pode ainda haver derrame de materiais
provenientes do funcionamento, manutenção e lavagem da maquinaria, como óleos lubrificantes, o
que, na eventualidade da chegada dos mesmos à linha de água, provocará a poluição da mesma,
apresentando consequências para as espécies mais associadas à vertente aquática, especialmente as
que dela dependem para a reprodução, os anfíbios e alguns répteis. No entanto este impacte será
improvável.
Na fase de exploração a existência do açude (parede do aproveitamento) num vale muito encaixado
representará uma barreira física intransponível (entre jusante e montante) para várias espécies,
particularmente as que utilizam mais a água, como as rãs, as cobras-de-água ou os cágados, e outras
espécies de menor dimensão/mobilidade como os micromamíferos. Para espécies de maior porte, como
a lontra, é possível que se crie igualmente um efeito barreira à dispersão e contacto dos indivíduos
entre os diferentes núcleos da espécie ocorrentes no rio Mondego, embora dada a alguma mobilidade
terrestre da lontra e a possível facilitação de circulação no curso de água (escada para peixes) este
efeito poderá ser minimizado.
É mencionado o aumento da fragmentação lateral (entre margens do rio) causada pelo aumento do
nível da água e, portanto, da largura do mesmo, e pelo desaparecimento de algumas ilhas que se
formam quando o rio apresenta caudais mais baixos. Este impacte será sentido pelas espécies com
menor capacidade natatória que ficarão mais condicionadas no atravessar de uma margem do rio para a
outra. Assim, considera-se este impacte como negativo, permanente e potenciado pela interação com a
existência de outras estruturas do género no rio, pelo que apresenta um dos níveis de significância mais
elevados.
A presença do açude irá ainda provocar alterações nas condições ecológicas do rio, pela transformação
do sistema lótico em lêntico, o que afetará significativa e negativamente a fauna terrestre mais
dependente do meio hídrico, como os anfíbios, mais associados às margens e zonas de bancos e
enseadas com baixa profundidade e com a potenciação de mortalidades por afogamento, neste e
noutros grupos de fauna. A gravidade destes impactes varia em função dos hábitos e mobilidade das
espécies presentes na área, bem como da época do ano em que se realize o enchimento. As espécies de
répteis e anfíbios são mais sensíveis a esta ação, dado que por um lado, as espécies apresentam
genericamente fraca mobilidade e por outro lado, as espécies que hibernam ficam particularmente
vulneráveis durante esse período.
A inundação da área ripícola, que ainda existe em fase pós-desmatação, em consequência do
enchimento da albufeira, terá um impacte negativo e significativo sobre as espécies ripícolas. O
enchimento induz impactes negativos sobre a fauna com perda de habitat.
As oscilações do caudal poderão provocar arrastamento e potencial afogamento de indivíduos que
utilizem as margens para alimentação, nidificação ou abrigo, tanto a montante como a jusante do
açude. Este impacte será negativo e significativo para espécies de anfíbios e répteis.
Simultaneamente, a libertação de sedimentos retidos a montante, causada pelas descargas de fundo,
poderá alterar a qualidade da água a jusante de forma indireta. Dependendo do volume de água
libertado, estas descargas poderão interferir com a estrutura das margens e afetar algumas
comunidades faunísticas ao nível da qualidade de água, nomeadamente os anfíbios (menor
disponibilidade de refúgio e presas).
As oscilações de caudal podem também levar ao aparecimento de poças nas margens quando o nível do
rio desce, sendo este um impacte positivo, pouco significativo e temporário que afeta unicamente os
anfíbios e répteis, que poderão usar estes ambientes lênticos temporários em alguma parte do seu ciclo
de vida (posturas).
Por outro lado, a alteração do regime hidrológico a jusante do açude, seja por diminuição do caudal seja
por aumento do mesmo, face à exploração da produção elétrica poderá afetar a capacidade de suporte
do curso de água para todas as comunidades que dele dependem, quer ao nível da disponibilidade de
alimento, quer de habitats de abrigo e reprodução. No entanto, não é expectável que dada a dimensão
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e tipo de exploração, estas variações sejam de grande nível, e como tal, apesar de ser um impacte
negativo será pouco significativo para as comunidades de fauna terrestre.
Impactes cumulativos
Os projetos ou ações, cujos impactes devem ser adicionados aos impactes decorrentes do projeto agora
em análise, são os seguintes:


Outros obstáculos no rio Mondego: projetos com características semelhantes às do
aproveitamento hidroelétrico em avaliação, como sejam aproveitamentos hidroelétricos e
pequenos açudes mais ou menos “artesanais” construídos no leito do rio Mondego, no troço
compreendido entre a barragem da Aguieira (a montante) e a Ponte-Açude de Coimbra.
As infraestruturas hidráulicas identificadas entre a barragem da Aguieira e a Ponte-Açude de
Coimbra são:
- Barragem da Aguieira;
- Barragem da Raiva;
- Aproveitamento hidroelétrico de Penacova;
- O último de um conjunto de pequenos açudes associados ao aproveitamento hidroelétrico de
Penacova;
- Pequeno “açude” construído com blocos rochosos, maioritariamente de grandes dimensões;
- Açude do Reconquinho: construído para criar espelho de água de sustentação à praia fluvial do
Reconquinho;
- Pequeno “açude” construído com blocos rochosos;
- Açude da Rebordosa;
- Açude de Palheiros: construído para criar espelho de água de sustentação à praia fluvial da
Misarela;
- Ponte-Açude de Coimbra: infraestrutura com escada de peixes recentemente construída.



Projetos associados ao projeto, correspondentes à linha elétrica, para a qual foram analisadas 2
alternativas.
Flora, vegetação e habitats:

Na medida que em não se identificaram espécies florísticas raras ou ameaçadas nem habitats naturais
importantes para a conservação da natureza, considera-se que os impactes que poderão ocorrer sobre
as formações vegetais presentes, quer na área de estudo quer na sua envolvente, são os que poderão
advir apenas da construção do presente projeto.
Fauna e ecologia aquática
O rio Mondego possui o Aproveitamento Hidroelétrico da Raiva a montante da área de estudo. Esse
aproveitamento hidroelétrico, por si só, já altera o escoamento natural do rio por controlo da passagem
da água. Por sua vez, a quebra de continuidade, por vários obstáculos (açude ou aproveitamentos
hidroelétricos), embora de moderada dimensão, mas sem um dispositivo de passagem para peixes,
constituem uma condicionante relevante para a comunidade piscícola que é composta por espécies que
necessitam de efetuar uma migração potamódroma e diádroma durante a época de reprodução. Tais
barreiras irão comprometer a desova em habitats adequados e fundamentais para uma evolução
favorável da postura e o crescimento dos juvenis. De referir que a presença de barreira, mesma de
moderada dimensão, promoverá uma perda de biodiversidade e uma redução do fluxo genético da
comunidade piscícola autóctone. De referir ainda que, apesar da presença de dispositivo de passagem
para peixes, as várias espécies piscícolas irão encontrar obstáculos artificiais que limitarão e/ou
atrasarão as movimentações durante as migrações potamódromas ou diádromas. Mais, se não existirem
os caudais necessários para a atração dos peixes para os dispositivos de passagem e consequente
transposição dos indivíduos, esses ficarão limitados à parte jusante dos aproveitamentos ou açudes
onde poderão não encontrar os locais adequados para as desovas durante a época de reprodução.
Processo de AIA N.º 2732
Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares

Pág. 22

Parecer da Comissão de Avaliação

A alteração do regime hídrico de tipo lótico do rio Mondego, na área do aproveitamento hidroelétrico,
para um tipo lêntico (presença de albufeira) irá reduzir significativamente os habitats específicos para a
ecologia e biologia das diferentes espécies, com exceção da perca-sol, já existente na área de estudo.
Fauna e Ecologia Terrestre
Outros obstáculos no rio Mondego
Dado que o rio Mondego possui atualmente uma componente de aproveitamentos hidroelétricos
importante, dos quais se destacam as barragens de Aguieira, Raiva e o açude de Coimbra (este último
não produz energia elétrica), entre muitas outras, é expectável a ocorrência de impactes negativos
cumulativos.
Relativamente à fauna terrestre, a presença de mais um aproveitamento hidroelétrico contribuirá para
o aumento da superfície de perda de habitat natural com a introdução de mais uma zona lêntica no rio
Mondego. Por outro lado, o nível de fragmentação será maior, uma vez que aumentará o número de
barreiras físicas à passagem de espécies com hábitos aquáticos. Em termos de significância, serão os
grupos dos mamíferos não voadores, e os répteis e anfíbios os mais afetados dado estarem mais
condicionados em termos de mobilidade.
Linhas elétricas
As atividades económicas tradicionais da zona de implantação do projeto e na zona circundante, e
extensível ao corredor da linha elétrica são as de caráter agrário/florestal, com destaque para as
plantações de produção (eucaliptal, pinhal). Este facto resulta que os habitats naturais não
proporcionem a existência de comunidades de fauna terrestre com elevado interesse de conservação
(quer em termos de diversidade quer em termos de estatuto de conservação). O tipo de comunidade de
fauna terrestre será semelhante em diversidade e valor de conservação encontradas no biótopo da área
envolvente (ao rio Mondego).
A instalação da linha de média tensão terá como consequência, para além de alguma perturbação
pontual no local de inserção das estruturas de suporte, a provável mortalidade de indivíduos por
colisão. Este impacte terá uma ação local, uma vez que a linha terá uma extensão de cerca de 10 km, e
será sentido por espécies voadoras, aves e morcegos. Este impacte é considerado pouco significativo e
minimizável. As alternativas em análise não deverão apresentar diferenças significativas nos impactes.
Síntese
Em termos conclusivos, realça-se que, embora se concorde com a indicação que a maioria dos impactes
a ocorrer sejam de magnitude reduzida, no que se refere aos efeitos na flora, devido nomeadamente à
presença de espécies exóticas com pouca relevância conservacionista, não se pode validar a indicação
de magnitudes reduzidas para os impactes que afetaram os elementos da fauna. Face aos valores em
presença, à sensibilidade de alguns elementos faunísticos, e à pressão a que já se encontram sujeitos, os
impactes produzidos sobre a fauna serão certamente negativos e de elevada magnitude, com uma
reversibilidade ou minimização incerta.
Relativamente à fauna piscícola deve-se concluir que os impactes negativos resultantes da
implementação do projeto serão muito significativos, a vários níveis, sendo que estes impactes serão
permanentes e irreversíveis. Estes impactes levarão à fragmentação de habitats de várias espécies
piscícolas e nalguns casos impedirão mesmo algumas espécies de completarem o seu ciclo de vida
(lampreia-marinha, sável e savelha, enguia-europeia).
Por outro lado, caso o rio Mondego possuísse poucos constrangimentos e estivesse menos
artificializado, a implementação do projeto provocaria os impactes previstos mas provavelmente com
consequências menos adversas e minimizáveis em virtude da resiliência do meio. No entanto, e perante
a realidade atualmente existente no rio Mondego tal não sucederá uma vez que, face aos elevados
níveis de stress e constrangimentos já existentes no meio, este já se encontra bastante fragilizado, não
possuindo assim grandes capacidades de absorção ou adaptação a novos impactes, podendo mesmo
ocorrer um efeito adverso cumulativo/sinergético dos danos resultantes da implementação de novos
projetos no rio, com consequências imprevisíveis.
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Em termos de minimização, pode-se dizer que teoricamente os impactes são minimizáveis. No entanto
as medidas propostas no EIA apresentam várias lacunas, pelo que é muito improvável que contribuam
para a minimização dos impactes resultantes da implementação do projeto. A este facto acrescem os
problemas associados aos impactes cumulativos. A existência de obstáculos a jusante do projeto,
mesmo que estes sejam transponíveis (ou venham a ser), provoca um atraso na migração das espécies
anádromas e que por sua vez pode levar a uma redução do número de indivíduos que efetivamente se
consegue reproduzir. Esta situação será agravada pela implantação do aproveitamento hidroelétrico de
Penacova e Poiares.

4.4.SOLOS E OCUPAÇÃO DO SOLO
Caracterização da situação atual
A área de estudo localiza-se na bacia hidrográfica do Mondego, esta desenvolve-se no Maciço Hespérico
podendo individualizar-se três grandes famílias de rochas: os quartzitos ordovícicos, o Complexo Xistograuváquico (grupo das Beiras) e os granitóides hercínicos (granitos das Beiras), estes últimos
constituindo as unidades mais representadas na bacia hidrográfica.
No que diz respeito à capacidade de uso do solo, constata-se que na envolvente próxima da área de
projeto ocorrem predominantemente solos da Classe F, ou seja, solos com capacidade de uso baixa
(com boas características para a prática de atividades florestais e baixa qualidade agrológica). Na
margem direita do rio Mondego e no troço mais a montante da área de regolfo da albufeira, existe uma
mancha classificada como Classe C. À Classe C correspondem solos com limitações acentuadas, risco de
erosão elevados, suscetíveis de utilização agrícola pouco intensa.
A implantação dista cerca de 300 metros a jusante da aldeia do Caneiro (na margem direita do rio
Mondego). Sendo o Nível Pleno de Armazenamento (NPA) de 31 m, a área inundada neste nível será de
cerca de 86 ha, correspondendo a um acréscimo de 39 ha face à situação atual.
De acordo com a informação do estudo, encontram-se 31,8 hectares de parcelas de terrenos com
culturas temporárias e, 41,1 hectares de áreas agrícolas heterogéneas, contíguas à área de albufeira
correspondente a um nível de pleno armazenamento à cota 31 (NPA = 31 m).
Avaliação de impactes
Considera-se negativo e significativo o impacte relativo ao uso do solo, em particular na afetação de
solos agrícolas e de solos ripícolas. As áreas agrícolas afetadas, embora representem apenas 2,5% dos
solos alagados pela barragem, correspondem a cerca de 2,00 ha de solo agrícola de elevada qualidade e
atualmente em uso e extremamente importantes na estrutura produtiva da região, e que serão
irreversivelmente perdidos pela construção da barragem e cuja perda não será possível de minimizar.
Os possíveis impactes diretos sobre estas áreas agrícolas relacionam-se com a submersão de troços das
parcelas agrícolas adjacentes às margens do rio Mondego. Este impacte, provável, terá incidência
geográfica (ainda que com magnitudes distintas) em três áreas: 1 km a montante do futuro açude,
considerando-se o impacte negativo e significativo pela importância local em termos de agricultura de
subsistência.
O estaleiro será instalado numa zona de galeria ripícola, ainda que os principais acessos a obra venham
a ser feitos através de áreas florestais de eucalipto e pinho. Neste sentido, uma das principais medidas
de mitigação ao nível do uso do solo passará pelo restabelecimento dos caminhos florestais mais
importantes.

4.5.PAISAGEM
Caracterização da situação atual
Análise Estrutural e Funcional da Paisagem
A paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com
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o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu et al. (2004), a área de estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grupo
de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo F – Beira Alta. Dentro deste grupo, insere-se na
Grande Unidade de Paisagem “Montes Ocidentais da Beira Alta” (n.º 41). Esta última foi diferenciada em
5 Subunidades de Paisagem, com base em critérios de ocupação/uso do solo.
Descrevem-se em seguida a principal unidade de paisagem e as suas subunidades consideradas.
Unidade de Paisagem “Montes Ocidentais da Beira Alta”
Uma parte significativa da área de estudo é estruturada, do ponto de vista fisiográfico, pelo rio
Mondego e os seus afluentes, normalmente encaixados em vales profundos, característicos das regiões
xistentas. O rio apresenta-se com uma orientação NE-SW ao longo de mais de 10 km, num percurso
meandrizado e num vale bastante encaixado, um pouco mais aberto a norte, junto a Penacova. São
várias as linhas de água tributárias do rio Mondego, sobretudo ribeiras, de que se destacam na margem
direita: a ribeira de Presa, a ribeira de Albarqueira, a ribeira do Lorvão, o barranco da Peneirada e a
ribeira de Arcos (junto à povoação de Caneiro). Na margem esquerda, referem-se a ribeira de Miro, a
ribeira de Ribas, o barranco de Valongo, a ribeira de Poiares, a ribeira do Benol e a ribeira do Soutelo. Na
sua generalidade, caracterizam-se por terem regime torrencial. Os talvegues são em geral muito
marcados e profundos em coerência com os festos que são igualmente muito marcados dada a
fisiografia acidentada e as elevadas inclinações presentes.
Os principais festos correspondem à Serra da Aveleira na margem esquerda do rio Mondego que integra
um conjunto de pontos fisiográficos notáveis de que se destacam: o festo de Albarqueira; Fontinheira;
Luzouro; Roxo; Espinhaço de Cão; Sobreiro. Na margem direita de destacar: o festo da Atalhada; Penedo
Redondo; Cabeças e Comoras. A zona envolvente ao projeto é caracterizada por uma fisiografia
acidentada, onde se destacam algumas formações quartzíticas de que fazem parte a Livraria do
Mondego.
As manchas florestais de pinheiro bravo e eucalipto, ocupam grandes extensões contínuas cobrindo
indiferenciadamente festos e talvegues, contribuindo para a perda de identidade e simplificação da
paisagem e para a monotonia da mesma, apenas contrariada por alguns vales mais abertos onde
surgem associadas galerias ripícolas e zonas agrícolas de particular interesse.
Outro aspeto importante, prende-se com a compartimentação do espaço, que indicia uma utilização
agrícola no passado, associada às culturas arvenses de sequeiro, à fruticultura e mesmo à silvicultura.
Nas zonas situadas próximo das habitações ainda ocorrem algumas manchas com olival, vinha e
pequenos pomares. Nalguns espaços marginais e declivosos, com muito pouca expressão refletem ainda
uma situação climácica, onde ocorre o carvalho cerquinho, o carrasco e a carvalhiça, resquícios da
vegetação climácica que outrora ocuparia esta região. Como recursos paisagísticos relevantes destacase a vista sobre o vale do Mondego, bastante comprometida pela presença das extensas manchas de
eucaliptal.
A zona específica de intervenção encontra-se integrada numa região dominada por um complexo
mosaico de eucaliptal, pinhal, culturas arvenses, culturas hortícolas e áreas sociais concentrados em
núcleos, com desenvolvimento ao longo das principais vias de circulação. As áreas urbanas constituem,
em muitos casos, um dos principais fatores de degradação paisagística da zona de estudo dada a sua
fraca qualidade arquitetónica do conjunto, o que acentua a descaracterização cénica de toda a zona,
particularmente percetível a partir da EN110. Do ponto de vista da acessibilidade importa referir que a
região é atravessada por um importante eixo nacional de comunicação rodoviário – o IP3.
As subunidades de Paisagem em que se subdivide são:


Áreas urbanas – áreas correspondentes aos aglomerados urbanos existentes;



Áreas agrícolas – áreas correspondentes à várzea do rio e ribeiras, pastagens, hortas e pomares;



Áreas de baldio – áreas agrícolas abandonadas;



Áreas florestais – áreas de pinhal estreme ou de eucalipto;



Rio Mondego – área correspondente ao plano de água, margens, zonas húmidas adjacentes e
inundáveis e galeria ripícola.
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As subunidades “Áreas agrícolas” e “Rio Mondego” são neste contexto, pela sua maior diversidade e
pela compartimentação, fundamental para assegurar o seu potencial produtivo, as que encerram em si
maior potencial cénico e consequentemente apresentam elevada sensibilidade paisagística.
O projeto é composto por várias componentes, sendo que a sua localização no território se faz em áreas
desfasadas espacialmente/geograficamente. Algumas dessas componentes têm uma implantação local,
porém outras, pelo seu desenvolvimento e tipologia, como as albufeiras e linhas elétricas têm uma
inserção mais regional.

Componentes de Projeto

Subunidades de Paisagem

AH de Penacova e Poiares
Açude

Rio Mondego, Área de Pomares’ e ‘Área Florestal – Pinhal

Albufeira

Rio Mondego, Área Florestal

Central

Área de Pomares e Área Florestal – Pinhal

Parque de Estacionamento

Área de Pomares’ e Área Florestal – Pinhal

Acesso dedicado

Área de pomares, Área Florestal – Pinhal, Área de baldio e Área Florestal – Eucaliptal

Estaleiro

Área de Pomares

Aterro

Área Florestal – Pinhal’ e Área de baldio

Linha Elétrica de 60kV – Alt. 1
(mais curto)
Linha Elétrica de 60kV – Alt. 2
(mais Extenso)

Área de Pomares, Área Florestal – Pinhal, A.F - Eucaliptal’ e ‘Área de baldio
Área agrícola’, Área Florestal – Pinhal, Área de baldio e Área Florestal – Eucaliptal

Análise Visual da Paisagem
O EIA apresenta também uma avaliação cénica da paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade
Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Após a integração de todos estes
parâmetros e de acordo com a cartografia, verifica-se o seguinte:
Qualidade Visual – a área de estudo, apresenta-se tendencialmente com Qualidade Visual Média
apresentando áreas muito expressivas de Baixa e de Elevada. Relativamente à componente de
dimensões mais relevantes “Albufeira”, em toda a sua extensão, insere-se em área de Qualidade Visual
Média. Pontualmente, sobrepõe-se a áreas com Baixa e a áreas com Elevada, mas com reduzida
expressão de área afetada. No que se refere aos traçados propostos para a linha elétrica aérea e apoios,
em toda a sua extensão, intersecta áreas de todas as classes, não se registando diferenças significativas.
Capacidade de Absorção – o território em análise, genericamente apresenta Capacidade de Absorção
Média. As outras classes de Baixa, Elevada e Muito Elevada, surgem ainda com alguma
representatividade, expressando-se por vezes, sob a forma de áreas contínuas, pouco fragmentadas e
de dimensões ainda significativas. Relativamente à componente “Albufeira” do projeto, a sua superfície
insere-se em sensivelmente metade da sua extensão longitudinal, em área de Baixa Capacidade de
Absorção. A referida extensão está compreendida entre o açude e a povoação de Louredo na margem
esquerda e a povoação de Rebordosa, um pouco mais a montante da anterior, mas na margem direita.
A restante extensão para montante destas duas povoações insere-se em área de Média. O traçado
proposto para a linha elétrica aérea e apoios, e para outro traçado alternativo, atravessam na sua
extensão, áreas de todas as classes, registando-se para a Alternativa 2, um território que apresenta
predominantemente Média Capacidade de Absorção.
Importa contudo referir, que as áreas cartografadas que apresentam maior capacidade de absorção
visual, absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo
inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e consequentemente
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para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala como o que se verifica para as linhas elétricas
aéreas e respetivos apoios. Igualmente não significa que não há impacte visual ou que não há exposição
a observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos
representativa.
Sensibilidade Visual - A área de estudo caracteriza-se globalmente por apresentar Sensibilidade Visual
Média. Contudo as restantes classes têm igualmente representação em toda a área, embora de forma
mais fragmentada e dispersa.
Em quadro síntese, caracterizam-se as áreas onde se insere cada uma das componentes do projeto.

Componentes de Projeto

Qualidade Visual

Capacidade Absorção Visual

Sensibilidade Paisagística

AH de Penacova e Poiares
Açude
Albufeira

Média/Pontualmente
Elevada
Média/ Pontualmente
Elevada

Baixa

Elevada

Baixa e Média

Média a Elevada

Central

Elevada

Baixa

Elevada

Parque de Estacionamento

Elevada

Baixa

Elevada

Acesso dedicado

Média e Elevada

Baixa

Elevada

Estaleiro

Média

Baixa

Elevada

Aterro

Média

Média e Elevada

Média a Baixa

Linha Elétrica de 60kV – Alt.
1 (mais curto)
Linha Elétrica de 60kV – Alt.
2 (mais extenso)

Predominantemente
Média

Predominantemente Média

Predominantemente Média

Predominantemente
Média

Predominantemente Média

Predominantemente Média

Importa referir que as áreas onde se inserem as diversas componentes, e que das quais, e a título de
exemplo, se referem o Açude, a Central e o Parque de Estacionamento encontram-se sensivelmente na
fronteira entre áreas com pertencentes a classe diferentes ou com classificação distinta, pelo que essa
“orla” poderá apresentar características de transição, face à adjacência e proximidade entre áreas.
Avaliação de impactes
De uma forma geral, a implantação de uma barragem ou açude induz necessariamente a ocorrência de
impactes negativos na paisagem. Os mesmos devem-se, em particular, ao facto de se introduzir no
território uma alteração estrutural, funcional e visual. A introdução e a presença do corpo da barragem
ou do açude e central hidroelétrica associada, é por si só uma intrusão visual, que pelas suas dimensões,
forma e natureza, é uma entidade física artificial. Relativamente às albufeiras, as mesmas constituem
uma afetação do território que vai para além de uma afetação local. Em virtude da expressão espacial
que lhes está associada, o impacte é sentido de forma expressiva ao longo de quilómetros, convertendose num impacte negativo à escala mais regional. Para além de uma afetação física de um curso natural
de água, a implementação de um elemento como o açude introduz um seccionamento no perfil
longitudinal do curso de água. A par dessa alteração estrutural e funcional ocorre também uma
substituição, por submersão, de todos os elementos de paisagem das cotas baixas e associados à
presença do rio, característicos da região e frequentemente de elevado valor paisagístico.
Genericamente, os efeitos refletem-se em alterações diretas sobre o território e indiretas, em termos
visuais, com consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim
negativamente a leitura da paisagem. Os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases
do projeto. Os impactes na paisagem que ocorrem na fase de construção, decorrem sobretudo e, em
primeira instância, da intrusão visual que as ações associadas à sua construção introduzirão no
território. Na identificação de impactes foram detetados impactes estruturais, que ocorrerão durante a
fase de construção, pela alteração do uso e da ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes
alterações paisagísticas e impactes cénicos, gerados durante a fase de construção e mantidos durante a
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fase de exploração, que se farão sentir potencialmente e expectavelmente, com maior intensidade nas
povoações próximas e sobre as vias de comunicação. Os Impactes na Paisagem identificados são os
seguintes:
É durante a fase de construção que ocorrerão alguns dos impactes mais significativos sobre a Paisagem,
sendo de expressão mais local. Os mesmos são decorrentes da desorganização associada às diversas
ações necessárias à fase de construção e à presença de entidades artificiais – impactes visuais - como ao
nível das alterações da morfologia do relevo e do uso do solo – impactes estruturais e funcionais - que
também têm sempre associadas, inevitavelmente impactes de natureza visual. Os impactes introduzidos
vão afetar, não apenas a área de implantação do açude, da central, do aterro, do acesso, dos apoios da
linha elétrica, mas também as áreas temporariamente afetas à obra – estaleiro, em particular nas zonas
onde se realizem movimentos de terra mais significativos ou onde se verifique a introdução de formas e
volumes artificiais. Assim, como principais alterações na paisagem identificam-se as seguintes situações:


Desordem visual: decorrente das ações de movimento/construção e presença em obra do
conjunto dos elementos fixos ou móveis necessários ao desenvolvimento da obra: o estaleiro, a
circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos quer no transporte de
equipamento e materiais quer na execução das escavações e montagem do equipamento e
emissão de poeiras. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade
cénica do local. Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida
a média magnitude e pouco significativo a significativo.



Destruição do coberto vegetal - desmatação: impactes associados a ações de desmatação que
ocorrerão na área de implantação infraestruturas e albufeira. Impacte negativo, direto, certo,
imediato, local a regional, permanente, reversível a irreversível, reduzida a média magnitude e
pouco significativo.



Destruição do coberto vegetal – desflorestação: impactes associados a ações de desflorestação,
que ocorrerão na área de implantação das infraestruturas e albufeiras. Impacte negativo, direto,
certo, imediato, local a regional, temporário, permanente, irreversível a reversível, reduzida a
média magnitude (Linha elétrica aérea e troços da galeria ripícola do rio Mondego) e pouco
significativo, significativo (Linha elétrica aérea e troços da galeria ripícola do rio Mondego).



Alteração da morfologia original do terreno: impactes associados a ações de modelação do
terreno devido à implantação do açude, central, aterro, estacionamento, estaleiro, acesso e
apoios da linha elétrica. Impacte negativo, direto, certo, imediato, local a regional, permanente,
irreversível, reduzida a média magnitude e pouco significativo a significativo.

Durante a fase de exploração, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e
permanente que estas estruturas artificiais – açude, albufeira/plano de água, central hidroelétrica e
linha elétrica aérea e apoios – assumem na paisagem. Os impactes serão tanto mais significativos
quanto mais visível for a área onde as componente do projeto se inserem, assim como a sua
proeminência na paisagem, quer localmente, na área direta da sua implantação, quer à distância. Como
principais alterações, que contribuem para a perda de valor cénico natural da paisagem, identificam-se
as seguintes situações:


Presença de açude e central hidroelétrica e outras estruturas anexas: impacte decorrente da
presença de estruturas estranhas à paisagem e de dimensões consideráveis. Impacte negativo,
certo, imediato, permanente, irreversível, local, média magnitude e significativo.



Enchimento e presença da albufeira: Impacte negativo, certo, imediato, permanente,
irreversível, regional, média magnitude e significativo a muito significativo.



Presença de uma faixa sem vegetação na zona inter-níveis da albufeira: a variação dos níveis de
água das albufeiras – diária ou sazonal – implica o surgimento de uma faixa de terreno nu onde a
vegetação não consegue instalar-se, no limite de toda a albufeira, tanto mais extenso quanto
menor for o declive, atingindo dimensões consideráveis. Impacte negativo, certo, imediato,
permanente, irreversível, regional, média magnitude e significativo.



Presença da linha elétrica aérea e apoios: Impacte negativo, certo, imediato, permanente,
irreversível, local, média magnitude e significativo a muito significativo (extensão paralela ao rio Alternativa 1).
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Presença do caminho de acesso: estes elementos não são estranhos a esta paisagem, não
alterando o seu carácter, resultando apenas em impactes cénicos pela multiplicação do número
destas infraestruturas e dos taludes que lhe ficam associados. Impacte negativo, certo, direto,
imediato, permanente, irreversível, local, de reduzida a média magnitude e pouco significativos
(existentes a beneficiar) a significativos (a construir).
Impactes cumulativos

Apesar de existirem outros projetos de idêntica tipologia ao longo do curso do rio Mondego, na área de
estudo (buffer), não têm presença. Contudo, é possível encontrar outros projetos de diferente tipologia
já construídos e em exploração. Neste universo, destacam-se as linhas elétricas aéreas que cruzam o
território. Expectavelmente, no seu conjunto contribuirão para uma alteração do carácter atual da
paisagem, conferindo-lhe um maior grau de artificialização. A implementação de mais este projeto, irá
acentuar a dominância da presença física de estruturas na paisagem e, consequentemente reforçar a
intrusão visual conjunta dos mesmos e o seccionamento visual do território, como o caso da linha
elétrica aérea, levando a um acentuar da perda de qualidade cénica da paisagem, que se reveste de um
impacte negativo significativo
Síntese
O Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares, em avaliação, pela sua tipologia é um dos
projetos que se reveste de evidentes impactes estruturais e funcionais, neste caso significativos, e
consequentemente com impactes visuais que lhe estão associados, também eles muito significativos,
uma vez que a sua área de implantação em particular da albufeira apresenta Elevada Sensibilidade
Paisagística. Ao longo das suas margens localizam-se várias povoações onde este impacte visual se fará
potencialmente sentir: Caneiro, Louredo, Rebordosa, Chelinho, Chelo, Ronqueira, Cheira, Carvoeira e
Penacova. Também ao longo da estrada EN110, que se inscreve a meia encosta e se desenvolve ao
longo do curso do rio, pode ser entendida como uma via panorâmica e privilegiada, o impacte visual se
fará potencialmente sentir, embora não de forma contínua.
Acresce ao alcance territorial em que o impacte visual negativo da albufeira é potencialmente
percecionado, o mesmo também ser percecionado em áreas consideradas com Qualidade Visual
Elevada e Média. Nestas áreas consideram-se incluídas, em particular as várzeas agricultadas e toda a
extensão do rio propriamente dito que se apresenta por vezes encaixado e meandrizado.
Apesar do coberto vegetal existente nas encostas não contribuir de forma significativa para a
valorização da paisagem, entende-se que a morfologia acidentada das mesmas, contribui para a
valorização cénica do vale do Mondego. Neste contexto, importa ainda destacar a presença e
proximidade de algumas formações quartzíticas de que fazem parte a Livraria do Mondego.
Por outro lado, este troço do rio Mondego é ainda uma extensão não intervencionada, ou seja, com
características mais naturais, que o lhe confere maior poder de atratividade, funcionando assim como
um elemento altamente valorizador da paisagem, face à Qualidade Visual Média predominante na área
de estudo, ideia já reforçada pelas praias fluviais existentes a montante e jusante do empreendimento.
Importa neste caso, referir a preocupação existente quanto à potencialidade que este território oferece
podendo a sua valorização passar por propostas de projetos como o Projeto Territorial do Parque
Patrimonial do Mondego que abrange este troço em causa e grande proximidade à cidade de Coimbra.
Apesar do açude, apresentar um impacte visual contido que se circunscreve à povoação de Foz do
Caneiro, a inserção e presença deste empreendimento, no rio Mondego, ao qual está associada uma
albufeira, num dos poucos troços ainda naturalizados, comprometerá a integridade visual deste sistema.
Acresce referir, que a presença dos planos de água associados às albufeiras, são em si mesmo
responsáveis por uma inevitável alteração das características visuais e cénicas da paisagem. A
substituição do curso de água, por um plano de água, traduzir-se-á, globalmente, numa vulgarização da
paisagem, pelo seu carácter vulgar e fortemente artificial.
Ainda que alguns dos impactes identificados, em determinado local e pontualmente, para determinada
componente do projeto, se possam revestir de menor gravidade e significado, a presença em particular
da albufeira, reveste-se de um impacte muito significativo. O enchimento da albufeira proposta para o
rio Mondego, levará à destruição e desaparecimento por submersão, de um conjunto de valores
inestimáveis, ao longo de um troço com uma extensão contínua de 7 km. Nesta extensão, serão
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perdidos por submersão de forma irreversível e não minimizável, alguns troços de galeria ripícola,
alguns afloramentos rochosos, os bancos de areia e cascalheiras existentes que contribuem fortemente
para o próprio valor cénico do curso natural do rio, por vezes meandrizado e por vezes fortemente
encaixado. Esta extensão apresenta assim, uma diversidade de cenários que cujo valor cénico ficará
reduzido pela substituição do curso natural do rio por um plano de água. No seu conjunto, são valores
que expressam as variações de caudal e a sazonalidade, cuja perceção só se poderá manter se não
houver submersão dos mesmos pelo plano de água permanente. Mesmo que a albufeira apresente
variações de nível, no que se refere ao plano de água, a sua exposição permanecerá expectavelmente
comprometida. Acresce ainda, que a ocorrer essas variações, ficarão expostas áreas de solo nú na faixa
interníveis, indutora de impactes visuais negativos.

4.6.SOCIOECONOMIA
Caracterização da situação atual
O aproveitamento hidroelétrico a implementar no troço do rio Mondego, distrito de Coimbra, abrange
os concelhos de Penacova e Vila Nova de Poiares, localizando-se a cerca de 250 m a jusante da aldeia de
Foz do Caneiro (na margem direita).
2

O concelho de Penacova possui uma área total de 220 km e integra a Região Centro (NUT II) e a SubRegião do Baixo Mondego (NUT III). Este concelho é composto por 11 freguesias: Carvalho, Figueira de
Lorvão, Friúmes, Lorvão, Oliveira do Mondego, Paradela, Penacova, São Paio de Mondego, São Pedro de
Alva, Sazes do Lorvão e Travanca do Mondego. O concelho beneficia de uma acessibilidade privilegiada,
sendo atravessado por duas importantes vias rodoviárias, o IP3 e o IC6, as quais proporcionam uma
grande facilidade de acesso.
2

O concelho de Vila Nova de Poiares possui uma área total de cerca de 100,4 km e integra a Região
Centro (NUT II) e a Sub-Região do Pinhal Interior Norte (NUT III). Está situado na sua maior parte na
grande planura entre as serras do Carvalho e Magarrufe, ultrapassando a de S. Pedro Dias por nascente,
estendendo-se no sentido poente-nascente, confinando pelo norte com o concelho de Penacova. O
concelho é composto por 4 freguesias: Arrifana, Lavegadas, Poiares (Santo André) e São Miguel de
Poiares. Os principais acessos são a Estrada da Beira (EN 17) e o IP 3.
Da análise da evolução da população, nos dois concelhos, entre os anos de 1991 e 2001 e entre 2001 e
2011, observou-se um envelhecimento da população com a população de 75 ou mais anos a crescer a
um ritmo superior ao da população de 65 ou mais anos, registando-se portanto um aumento do índice
de longevidade. No concelho de Penacova existiu um decréscimo de 27,5% da faixa etária dos 0-14,
enquanto em Poiares observou-se um ligeiro crescimento de 1,1%.
Quanto à taxa de atividade, no concelho de Penacova é de cerca de 13,2%, sendo de 17,2% em Poiares,
representando um crescimento significativo. No que respeita à taxa de desemprego ambos os concelhos
registaram uma tendência de aumento desta taxa.
Atividades económicas
No concelho de Vila Nova de Poiares, as atividades económicas são diversas, predominando as
pequenas e médias empresas de cariz familiar no setor primário, verificando-se um forte
aproveitamento e valorização dos recursos da floresta. No setor secundário existem unidades
empresariais de pequena e média dimensão. No setor terciário predominam as atividades ligadas ao
comércio tradicional.
Em Penacova, a atividade económica está essencialmente ligada ao setor primário, agricultura e
silvicultura, sendo esta última a maior fonte de riqueza do concelho. No setor secundário predominam
as pequenas empresas da construção e obras públicas. O setor terciário, ao nível do comércio, pode-se
caracterizar como uma atividade relevante, sendo que ao nível dos serviços, a Câmara Municipal
representa um empregador relevante. Existem ainda dois estabelecimentos hoteleiros no concelho com
grande expressão económica (representam 3,7% dos estabelecimentos existentes na região do Baixo
Mondego). Este setor e o da restauração têm uma estreita relação com o desenvolvimento e atividades
de animação turística associadas ao rio Mondego.
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O aproveitamento do potencial turístico do rio Mondego, associado à criação de rotas temáticas e da
aposta no Touring e Turismo de Natureza é um elemento relevante nas linhas estratégicas definidas no
Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT) para a Região Centro, bem como nas estratégias de
desenvolvimento defendidas pelos municípios de Coimbra, Penacova e Vila Nova de Poiares.
Caracterização das atividades económicas
Na área de influência do projeto desenvolvem-se atividades de animação turística. A atividade de
descida do rio Mondego depende fundamentalmente do seu regime de caudais, estando o troço de rio
que atualmente tem características para realização das descidas, inserido na área de influência do
projeto.
A atividade de descida do rio Mondego envolve 16 empresas, 6 delas representando cerca de 80% do
volume de negócios, com um valor médio de 486 000 euros. O número de trabalhadores, nas 6
empresas, no ano de 2011, era de 35, o número médio de participantes por ano nesta atividade foi
estimado em cerca de 27 265. As atividades de descidas do rio Mondego juntamente com outras áreas
de transportes, restaurantes e hotéis representam um volume de negócios de mais de 900 000 euros.
O rio Mondego, na área de influência do projeto, serve ainda de suporte a outras atividades como a
pesca, tanto de lazer como profissional, assim como local de veraneio nomeadamente:


Praia do Reconquinho – situa-se em pleno rio Mondego na área em que o rio serpenteia à volta
da vila de Penacova. De acordo com a informação da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE),
dispõe de parque de estacionamento, parque de campismo e apoios de praia. A média estimada
de utentes na época balnear é de 100/dia, para uma extensão de linha de praia de 154 metros.



Praia fluvial de Palheiros – Zorro (Misarela) – situa-se na freguesia de Torres do Mondego, única
no concelho de Coimbra. De acordo com ABAE dispõem de vários infraestruturas de apoio aos
utentes, nomeadamente, um bar de praia, grelhadores, parque de merendas, instalações
sanitárias com chuveiros, acessibilidade para deficientes motores, vigilância balnear,
estacionamento e transportes públicos. Esta estrutura de apoio hoteleiro encontra-se aberta
durante todo o ano, com uma média estimada de 300 utentes por dia na época balnear, para
uma extensão de linha de praia de 94 metros.



Praia de “Alagoas” – não possui qualquer apoio de praia, e para a qual não foi possível estimar o
número de utentes em época balnear.
Avaliação de impactes

A fase de construção do aproveitamento implicará a criação de postos de trabalho, o que terá um efeito
positivo, localmente, se a mão-de-obra for contratada na região, entre a população dos lugares
existentes na área de estudo ou na sua proximidade, provocando um impacte positivo e temporário.
Relativamente aos impactes negativos, durante a construção do projeto será afetada a qualidade das
águas do rio, dificultando ou impedindo os habitantes regionais e habituais utentes do usufruto das
zonas balneares (praias fluviais) a jusante das obras. A afetação gera um impacte negativo e
significativo.
Na fase de exploração, a potencialidade relacionada com os novos planos de água, nomeadamente a
nível turístico e de lazer, tenderá a fomentar uma dinamização económica nas áreas mais próximas da
albufeira. Essa potencialidade deverá ser complementada com outros fatores de atratividade que a área
potencialmente terá a oferecer (mão de obra qualificada e serviços), pelo que os impactes serão
positivos, mas pouco significativos.
No entanto, após o enchimento da albufeira, a praia de Ramalhal/Covão ficará submersa e os usos a ela
associados ficarão inviabilizados, pela existência de mais um açude a montante e devido às variações de
nível de água e temperatura inerentes às operações de descarga do aproveitamento hidroelétrico, irá
criar um risco acrescido à utilização da praia da Misarela. Este impacte é negativo e muito significativo.
Acresce ainda que o projeto irá condicionar parte significativa da extensão do troço atualmente
navegável, que passaria de num percurso de cerca de 13 km para apenas 5,5 km, podendo resultar na
inviabilização das descidas de rio e afetação das atividades conexas, na área da restauração e
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alojamento. Deste modo, e fazendo um balanço entre os impactes positivos e negativos, ao nível
turístico o projeto gera impactes negativos classificados como muito significativos.
Por outro lado, a redução da dependência energética ao exterior, através da produção de 22,3
GWh/ano de energia a partir de fontes renováveis; a diminuição das emissões de poluentes
atmosféricos resultantes da queima de combustíveis fósseis, em particular dos gases com efeito de
estufa e a diminuição da pressão imposta sobre a produção de energia a partir de combustíveis fósseis,
representam os impactes positivos mais importantes do projeto.
Importa ainda referir que a implantação do AHPP apresenta fortes implicações sociais, o alagamento das
margens irá contribuir para a destruição de parte significativa dos terrenos agrícolas (hortícolas) nas
localidades adjacentes à albufeira. Convém referir que estamos perante uma população com um
elevado índice de envelhecimento, sendo o escalão etário acima dos 65 anos, aquele que evidencia
maior crescimento relativo. É neste quadro demográfico que se assiste, ainda mais, ao acentuar o
sentimento de perda dos seus terrenos/hortas, o que se traduz em impactes negativos.
Apesar de prevista a construção da escada de peixes, com uma cascata de bacias, executada em zona
adjacente ao circuito da tomada de água, é espetável uma diminuição na circulação de algumas espécies
piscícolas importantes a montante da barragem. Não se pode deixar de relevar a importância que o rio
atualmente proporciona na economia local e regional, através da lampreia e sável, entre outras espécies
a considerar. A afetação gera um impacte negativo e significativo.
Síntese
Face ao exposto, como impactes positivos, salientam-se os relacionados com a contribuição para a
redução da dependência externa, através da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis,
contribuindo para o cumprimento das metas nacionais.
Como impactes negativos, importa salientar que estes superam os positivos ao nível do turismo. Estes
estão relacionados com as atividades associadas com a descida do rio Mondego em canoas. Esta
atividade apresenta atualmente uma importância económica significativa na região, existindo várias
empresas que operam neste sector.
O percurso de descida do rio Mondego, que atualmente se estende ao longo de 13 km, seria pelo menos
reduzido em cerca de 5,5km (quase metade da extensão total), já que toda a zona a montante do local
de implantação do aproveitamento hidroelétrico deixaria de ser utilizada. Refira-se ainda que existe
uma forte probabilidade de ser ainda necessário reduzir a extensão disponível para descida de caiaques
imediatamente a jusante do projeto devido a questões de segurança.
Assim o impacte da implementação do AHPP resultaria em impactes negativos, irreversíveis e não
minimizáveis para a economia da região, sendo por isso muito significativos. Refira-se que o próprio EIA
reconhece esta situação.

4.7.QUALIDADE DO AR
Caracterização da situação atual
No EIA foi apresentada uma análise dos dados nacionais da qualidade do ar monitorizados em contínuo
na Zona Centro Litoral, área em termos da qualidade do ar que integra o projeto em apreço.
As concentrações dos poluentes atmosféricos monitorizados na área em estudo são reduzidas, pelo que
se poderá afirmar que a qualidade do ar é boa, havendo apenas a registar pontualmente situações de
excedência ao valor limiar de informação à população no caso do ozono e muito raramente situações de
ultrapassagem ao valor limite de partículas.
Salienta-se que, tal como referido no EIA, a área de implantação do projeto encontra-se afastada dos
núcleos habitacionais existentes na zona, pelo que o grau de exposição da população residente nesses
núcleos aos poluentes atmosféricos originados pela implantação do projeto pode ser considerado
reduzido.
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Avaliação de impactes
Na sequência da identificação dos impactes negativos relativos à qualidade do ar, resultantes da
implementação do Aproveitamento Hidroelétrico, tanto na fase de construção como na fase de
exploração, salienta-se como sendo o impacte mais significativo as emissões difusas de partículas
(PM10), diretamente associado às atividades e ações previstas para a fase de construção,
nomeadamente trabalhos de desmatação, rebentamentos, britagem, escavação e movimentação de
terras.
Face ao exposto, os impactes ambientais são negativos, contudo são considerados relativamente
reduzidos e temporários, afetos apenas à fase de construção do projeto, pelo que a implementação das
medidas de minimização de impactes gerados na qualidade do ar apresentadas no EIA são as
necessárias e suficientes.

4.8. AMBIENTE SONORO
Caracterização da situação atual
Os recetores sensíveis mais próximos do local de implantação do projeto são um conjunto de 50
habitações da aldeia de Foz do Caneiro, em que a mais próxima se encontra a cerca de 210 m do local
de implantação do projeto.
Foram efetuadas medições para caracterizar a situação de referência junto a duas habitações, a
diferentes cotas. De acordo com os resultados obtidos, o EIA conclui aquando da realização das
medições, o tráfego automóvel da EN constitui a principal fonte sonora nos dois pontos avaliados.
Avaliação de impactes
Na fase de construção os impactes negativos relacionados com o aumento dos níveis sonoros são
resultantes da instalação e funcionamento do estaleiro, funcionamento de maquinaria da obra (gruas
móveis, escavadoras hidráulicas, compressores, martelos demolidores, martelos perfuradores), da
circulação de veículos pesados, e da construção das infraestruturas do projeto. Não se prevê a utilização
de explosivos para desmonte de terras e escavação.
Segundo o EIA, a partir dos 200 m de distância das operações, os valores de ruído não excederão os 55
dB(A). A esta distância, e considerando como zona sensível, apesar de não ser classificada como tal, para
o recetor sensível mais próximo irão verificar-se níveis de ruido no limite do estabelecido no
Regulamento Geral do Ruído (RGR – Decreto-Lei nº 9/2007, de 17 de Janeiro). No entanto estes valores
são já atingidos nestes recetores com o tráfego da EN 110.
O tráfego de veículos pesados de transporte de materiais e resíduos de e para a obra, também irá gerar
impactes negativos, principalmente se atravessarem povoações. No entanto, as passagens destes
veículos apenas ocorrerão em período diurno e terminarão com o fim desta fase.
Para a fase de construção, o EIA considera os impactes, junto aos recetores sensíveis mais próximos,
como negativos, de magnitude reduzida a pontualmente moderada, sendo certos, diretos, locais,
imediatos. Estes impactes serão contudo temporários e reversíveis e minimizáveis, pelo que
globalmente são considerados pouco significativos.
Na fase de exploração, o EIA considera que nesta fase não ocorrerão quaisquer atividades de natureza
ruidosa que possam alterar ou contribuir para uma alteração do ruído ambiente característico das zonas
sensíveis.

4.9. PATRIMÓNIO
Caracterização da situação atual
Procedeu-se à pesquisa bibliográfica e documental da área de estudo e, posteriormente, ao trabalho de
campo que consistiu na prospeção sistemática da área de implantação do aproveitamento hidroelétrico
e respetiva albufeira e prospeção sistemática da ligação do projeto à subestação de Corrente.
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É referido que o coberto vegetal permitiu uma boa visibilidade do terreno na área de construção do
aproveitamento, limite máximo de inundação da albufeira e corredor de ligação a subestação de
Corrente. No entanto, no troço que corresponde a linha elétrica, a vegetação era densa, o terreno muito
acidentado e predominavam os arbustos rasteiros densos (tojo, essencialmente) e grandes manchas de
eucaliptal facto que necessariamente tem que ser ponderado nas fases posteriores de avaliação.
O EIA apresenta um enquadramento da área de implantação do projeto ao nível concelhio onde se
realça a relação com o rio Mondego, e que revela indícios de ocupação humana desde a Pré-História
Antiga, persistindo nos restantes períodos históricos uma continuidade da ocupação do território.
Dos trabalhos realizados não resultou a identificação de ocorrências patrimoniais na área do projeto e
na sua envolvente de 100 metros.
Avaliação de impactes
Apesar de não terem sido identificadas ocorrências patrimoniais nesta fase da avaliação, a
implementação do projeto implica um conjunto de ações na fase de construção que poderão causar
impactes sobre eventuais vestígios arqueológicos desconhecidos no subsolo com a realização de
escavação das zonas de implantação do açude e órgãos hidráulicos associados, bem como da linha
elétrica e acessos.

4.10. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO
A presente análise incide sobre a compatibilidade do projeto com os instrumentos de gestão territorial
em vigor, que abrangem a área e sobre o enquadramento no Regime Jurídico da Reserva Ecológica
Nacional (REN).
No quadro que se segue apresentam-se as condicionantes ao uso do solo e Enquadramento nos
instrumentos de gestão territorial em vigor.

1-Central

2-Estacionamento

3-Vias - Acessos

4-Subestação

5-Coletor

Reserva Ecológica Nacional
Coimbra
Penacova
Área com risco de
erosão ecossistema
hoje designado por
“áreas de elevado risco
de erosão hídrica do
solo”
Área com risco de
erosão ecossistema
hoje designado por
“áreas de elevado risco
de erosão hídrica do
solo”
Leitos de cursos de
água e zonas
ameaçadas pelas
cheias, ecossistema
hoje designado por
“Leitos e margens dos
cursos de água”.
Área com risco de
erosão, ecossistema
hoje designado por
“áreas de elevado
risco de erosão
hídrica do solo”
Leitos de cursos de
água e zonas
ameaçadas pelas cheias
ecossistema hoje
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Plano Diretor Municipal
Coimbra
Penacova
Espaço Florestal – Área
Silvo Pastoril

Espaço Florestal – Área
Silvo Pastoril

Espaço Florestal – Área
Silvo Pastoril

Espaço Florestal

Espaço agrícola e
Espaço Florestal (Área
Silvo Pastoril
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6-Estaleiro

7-Aterro

8- Linhas elétricas

Área com risco de
erosão ecossistema
hoje designado por
“áreas de elevado
risco de erosão
hídrica do solo”

designado por “Leitos e
margens dos cursos de
água”.
Área com risco de
erosão ecossistema
hoje designado por
“áreas de elevado risco
de erosão hídrica do
solo”
Área com risco de
erosão ecossistema
hoje designado por
“áreas de elevado risco
de erosão hídrica do
solo”
Área com risco de
erosão ecossistema
hoje designado por
“áreas de elevado risco
de erosão hídrica do
solo”

Espaço Florestal – Área
Silvo Pastoril

Espaço Florestal – Área
Silvo Pastoril

Espaço Florestal, área
urbanizada,
urbanizável e zonas
residenciais -núcleos

De acordo com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) – Decreto-Lei n.º 166/2008, de
22 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, as
infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis
integram-se nos usos e nas ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, a que se refere o art.º 20.º do
RJREN, estando a realização de tais trabalhos (nos ecossistemas acima referidos), sujeitos a autorização,
conforme alínea f) do Item II do Anexo II do RJREN (publicado pelo D.L. n.º 166/2008, de 22 de agosto).
Contudo, inclui ainda outras ações que não se integram nos usos compatíveis (estaleiro e aterro) e que
também não são compatíveis com as disposições do PDM, uma vez que não são permitidas nos espaços
onde se inserem.
O aproveitamento hidroelétrico não consta nas propostas do PDM em vigor, conflitua com usos e ações
dominantes e inviabiliza a concretização de outras propostas do PDM, nomeadamente nos Espaços
Preferenciais de Desenvolvimento Turístico, em particular a Zona Preferencial de Desenvolvimento
Turístico.
Como consequência da área de inundação da Albufeira, ficarão igualmente inviabilizados outras ações e
usos, tais como:


A praia fluvial de Alagoas;



Os dois furos de captação de água subterrânea de uso particular;



As áreas agrícolas utilizadas para agricultura de subsistência, das poucas ainda existentes com
alguma expressão na região;



As pistas/concessões de pesca existentes no concelho de Penacova.

Pode-se assim concluir que:


O empreendimento ao inviabilizar usos e ações existentes não é compatível com os usos
admitidos;



Ao impedir a concretização das propostas do PDM em vigor contraria as disposições
regulamentares, em particular os n.ºs 1 e 2 do art.º 37.º do regulamento;



Não consta como proposta no PDM;



No âmbito do nº 7 do artº 24º do RJREN o parecer é desfavorável.

Acresce ainda referir que a revisão do PDM de Penacova se encontra em curso, tendo ocorrido em
21.03.2013, a 3.ª reunião plenária da Comissão de Acompanhamento. De acordo com os elementos que
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foram analisados, em particular as propostas na planta de ordenamento, verifica-se que na área do
aproveitamento hidroelétrico constam várias propostas turísticas, espaços de recreio e lazer e foi
identificado um aglomerado urbano em solo rural, que, por lapso, não consta no PDM em vigor. Nas
propostas da revisão do PDM não está incluído o aproveitamento hidroelétrico.

4.11. PARECERES EXTERNOS
Foram solicitados pareceres específicos às seguintes entidades externas: Instituto da Conservação da
Natureza e das Florestas (ICNF); Direção-geral de Energia e Geologia (DGEG), EDP Produção e EDP
Distribuição e REN - Redes Energéticas Nacionais. Até ao momento de fecho do presente parecer apenas
foram recebidos os pareceres da DGEG, EDP Produção e EDP Distribuição.
A DGEG informa que após análise dos elementos do projeto, incluindo o traçado da linha elétrica,
verificou não haver sobreposição da área do projeto com áreas afetas a recursos geológicos, com
direitos concedidos ou requeridos, pelo que, não vê inconveniente na implementação do projeto em
causa.
A EDP - Gestão da Produção de Energia, SA considera a possibilidade da existência de possíveis
implicações do projeto com o aproveitamento hidroelétrico de Penacova, cuja essa entidade é
proponente. Considera que, caso o aproveitamento em avaliação seja construído deverá ser garantida a
normal exploração do aproveitamento hidroelétrico de Penacova.
A EDP Distribuição informa que a zona de influência do projeto é atravessada em vários locais por linhas
aéreas existentes de Média Tensão a 15 kV:


Linha 3853 Aguieira – Oliveira do Mondego, em dois locais a montante e jusante de Penacova;



Linha 0068-Zona Ind. Poiares III, junto à povoação de Rebordosa;



Linha SE Corrente-Chelo, na proximidade do projeto.

Informa que a ligação aérea a 60 kV à subestação de Corrente, é viável devendo contudo ser cumprida
toda a legislação de segurança em vigor, nomeadamente, no que se refere às distâncias de segurança às
infraestruturas Média Tensão e Alta Tensão existentes.
Informa ainda, que estão em fase de execução duas novas saídas a 60 kV na subestação de Corrente,
Corrrente-Cimpor e Santa Clara-Corrente, devendo o traçado do aproveitamento acautelar a
compatibilidade com estes troços de linha em construção. Todas estas interferências deverão ser
salvaguardadas na fase de licenciamento, devendo a EDP Distribuição ser consultada para emissão de
parecer.

5. CONSULTA PÚBLICA
Dado que o projeto se integra no anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, a consulta
pública, nos termos do seu artigo 15.º, n.º 1, decorreu durante 20 dias úteis, de 28 de Março a 28 de
Abril de 2014.
Durante este período foram recebidos 14 pareceres com a seguinte proveniência:
Entidades da Administração Central
- dg Território – Direção- geral do Território
- SEPNA – Serviço de Proteção da Natureza
- Turismo de Portugal, IP
Entidades da Administração Local
- Câmara Municipal de Coimbra
- Câmara Municipal de Penacova
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- Câmara Municipal Vila Nova de Poiares
Organização não-governamental de Ambiente
- Quercus – Associação Nacional de Proteção da Natureza
- Associações e outros movimentos da sociedade civil
- AMA – Amigos do Mondego e Afluentes
- Centro de Oceanografia
Cidadãos
- Catarina Paiva
- Celestino Flórido Quaresma
- João Carlos Marques Maia
- Luis Maricato
Entidades
- ANA, Aeroportos de Portugal, SA
Uma forte contestação à implantação do projeto é o que emerge da análise dos pareceres recebidos,
que se encontram em anexo ao Relatório de Consulta Pública, e cujos aspetos mais relevantes se
sintetizam em seguida. Os impactes ambientais e económicos negativos, na biodiversidade, na
paisagem, no potencial turístico decorrente da instalação do projeto, ultrapassam em muito os impactes
positivos. Assim,
O Turismo de Portugal considera que o Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares (AHPP)
acarretará impactes negativos nas atividades relacionadas com a fruição do rio Mondego,
condicionando até, de forma irreversível, a atividade turística da região. Neste sentido, esta entidade
considera ser de ponderar a ampliação de aproveitamentos hidroelétricos existentes nas proximidades,
de forma a garantir a produção de energia proposta pelo projeto em avaliação.
A Câmara Municipal de Coimbra manifesta uma posição desfavorável à implantação do projeto face aos
impactes negativos espectáveis em descritores ambientais como a biodiversidade, a paisagem, o
território e a socio economia. Em seu entender, porque a potencia a instalar de 9 MW terá, num
contexto regional ou nacional, uma expressão energética muito reduzida que poderá ser compensada
por outras formas de energias renováveis ou aproveitando os sistemas hidroelétricos já existentes no
Mondego, a mini-hídrica não deverá ser instalada. Considera que o EIA encerra lacunas graves, ao não
desenvolver convenientemente os impactes ambientais, económicos e sociais, a jusante do projeto
nomeadamente nas captações de água da Boavista e na Praia Fluvial de Palheiros e Zorro, na Albufeira
de Coimbra, onde são expectáveis impactes de natureza ambiental e económica negativos, muito
significativos, permanentes e irreversíveis que poderão, no limite, conduzir ao desaparecimento da
praia. Realça que no âmbito do programa Polis foram, em Coimbra, construídas infraestruturas de apoio
aos desportos náuticos e que com a construção da mini-hídrica esses desportos náuticos serão
severamente afetados e, de igual modo, as novas vertentes do Turismo, nomeadamente o turismo da
natureza, o ecoturismo e o turismo gastronómico. Empresas ligadas ao turismo, restauração e
atividades lúdicas no rio poderão vir a encerrar, com o consequente aumento do desemprego local.
Também a agricultura local, de natureza familiar, será afetada negativamente. Adverte, ainda, que está
em funcionamento, desde 19 de Dezembro de 2011, a Passagem para Peixes de Coimbra, no Açude
Ponte em Coimbra, estrutura construída e gerida pela Agência Portuguesa do Ambiente, que teve um
custo de 3,5 milhões de euros e que tem como objetivo restabelecer o acesso às áreas de reprodução de
espécies de peixes como a lampreia-marítima, o sável e a savelha. A construção da mini-hídrica, junto ao
Caneiro, a 15 km do Açude-Ponte, irá inviabilizar a eficácia das escadas de peixes de Coimbra. Mesmo
sendo proposto a construção de uma escada de peixes como medida de minimização, a medida será
insuficiente pela natureza diversa (com maior potencial e capacidade) da Passagem para Peixes de
Coimbra. Na prática passará a existir, a montante, mais uma barreira transversal (um açude de betão
com 15 metros de altura) intransponível para as espécies piscícolas.
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A Câmara Municipal de Penacova tem, também, uma posição desfavorável à implantação do projeto.
Em seu entender o AHPP terá, desde logo, impactes negativos, muito significativos, não minimizáveis e
irreversíveis sobre o potencial turístico associado ao rio Mondego: turismo da natureza, ecoturismo,
turismo gastronómico, contrariando a estratégia de desenvolvimento municipal. Induzirá também a
destruição de terrenos com elevado potencial agrícola, utilizados para complementar a economia
familiar e colocará em risco algumas construções e, ainda, a qualidade de água para consumo. O projeto
afetará, ainda, a montante do açude, as ligações existentes entre as povoações de ambas as margens,
nomeadamente a ponte pedonal existente no açude do Reconquinho que na situação de
armazenamento pleno distará deste apenas 0,25 m, o que em termos práticos viabilizará a sua
utilização. Por outro lado, em situação de cheia, a construção do aproveitamento hidroelétrico
provocará a subida da água para níveis superiores ao que tem sido normal pelo que será normal
identificar algumas situações preocupantes: S1 - Edificações localizadas na povoação do Caneiro, junto à
EN 110, nas proximidades da Ribeira de Arcos; S2 – Ponte de Louredo e acessos; S3 – Campo de futebol
da Rebordosa, parque de lazer, clube e outras edificações; S4 – Clube da Ronqueira; S5 – Implicações
com o emissário da ETAR de Penacova; S6 – Edificações localizadas na granja do rio (próximo da ribeira
da Albarqueira; S7 – Açude da Carvoeira; S8 – Praia fluvial do Reconquinho; S9 – Edificações localizadas
na Azenha do Rio; Implicação com os furos de captações de água para consumo na Ronqueira; Caminhos
ribeirinhos. Adverte, ainda, esta entidade que a jusante do aproveitamento não são avaliadas as
implicações sobre as captações de água para consumo no Caneiro e sobre a ETAR do Caneiro em
situação de cheia. Também não é feita referência ao impacte sobre a Praia Fluvial das Torres do
Mondego (Coimbra) tanto ao nível das alterações da dinâmica sedimentar, como das alterações do
regime hídrico, devido a modificações de caudal e diminuição da qualidade da água.
Por último destaca a afetação da passagem para peixes de Coimbra, no Açude Ponte em Coimbra, em
funcionamento desde 19 de Dezembro de 2011, estrutura construída e gerida pela Agência Portuguesa
do Ambiente, e que tem como objetivo restabelecer o acesso às áreas de reprodução de espécies de
peixes como a lampreia-marítima, o sável e a savelha.
A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares tem, igualmente, uma posição contrária à decisão de
construção daquele aproveitamento, posição que assenta, principalmente no facto de existir um açude
no rio Mondego situado cerca de cem metros a jusante da Ponte de Louredo, construído pelo Município
de Vila Nova de Poiares em 2008. Este açude ficará completamente submerso pela albufeira criada pelo
projeto, perdendo-se completamente qualquer benefício da sua construção, a qual orçou em
349.109,92 €, e que inclusivamente foi pago também com recurso parcial a fundos comunitários. Por
outro lado, o açude foi ali construído para fazer parte de um enquadramento que envolvia dois outros
empreendimentos para ali previstos: praia fluvial e parque de campismo, perdendo-se naturalmente um
efeito estético interessante. Se o projeto for construído, o açude existente, ficará totalmente submerso,
constituirá um obstáculo perigoso e escondido para qualquer navegação de recreio ou desportiva que
ali se realize, mesmo que sinalizado., pelo que ter-se-ia que promover a sua demolição, total ou parcial,
com custos avultados que de modo algum o município suportaria. Lembra a este propósito que a
demolição de obras construídas com fundos comunitários pode implicar, à luz dos regulamentos das
candidaturas aos respetivos programas, a devolução de financiamentos concedidos pelo facto de se não
terem atingido os objetivos de benefícios sociais, físicos e outros, que legitimaram a candidatura e a sua
aprovação, o que implicará mais indemnizações. A execução daquele empreendimento hidroelétrico vai
promover o aparecimento de uma albufeira com o aumento inevitável da superfície do plano de água do
rio Mondego. Este aumento, ainda que regionalmente, não seja grande, é um acrescento ao que já
resultou da construção da barragem da Aguieira, o qual como é sabido produziu alterações climáticas na
região, estando o local de que estamos a tratar, no coração dessa área. As consequências que advieram
da construção da barragem da Aguieira, de aumento de nevoeiros e humidade do ar, agravar-se-ão
certamente. Por último, avisa, que no caso de máxima cheia a ponte de Louredo ficará com o seu
tabuleiro coberto por uma altura de água que rondará de meio a um metro. Isso implicará perigo para
casas já existentes cujas cotas de soleira já não ficarão seguras. Em boa verdade, remata, a máxima
cheia não deveria implicar estes riscos, ainda que a probabilidade de ocorrência possa ser muito
pequena.
A Quercus constatou que os impactes ambientais e económicos negativos decorrentes da instalação do
aproveitamento hidroelétrico ultrapassam em muito os impactes positivos, contrariando o objetivo de
“valorização do potencial energético deste curso de água, tendo em consideração o enquadramento
socioeconómico e a promoção da proteção, conservação e requalificação dos recursos hídricos e
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restauro da biodiversidade” pelo que considera que deve ser adotada a alternativa zero, isto é, a de não
implementação do projeto, dado que é aquela que garante a manutenção das atividades económicas
existentes, as quais dependem da ligação ao rio Mondego nos moldes em que tal acontece atualmente,
e a que se apresenta em consonância com a política que tem sido seguida de melhoria da conectividade
e restauro da biodiversidade, especialmente ao nível da ictiofauna. A opção de implantação do projeto é
um contra senso face ao enorme esforço financeiro que tem vindo a ser ou virá a ser feito no sentido de
recuperar a conetividade do rio Mondego e preservar espécies piscícolas migradoras, em especial as de
maior interesse económico. Na sua perspetiva é um projeto que não vai no sentido da requalificação
dos recursos hídricos, constituindo um fator de degradação da qualidade da água, a qual já é bastante
reduzida, sendo isso mesmo patente na classificação do troço em causa do rio Mondego como “Massa
de Água Rios em Risco”. É um projeto que é contrário à conservação e restauro da biodiversidade e dos
habitats ripícolas, ao constituir-se como um fator acrescido de perturbação na conetividade do rio
Mondego e de redução dos habitats específicos das diferentes espécies, em especial as espécies
migradoras, contrariando inclusive os investimentos realizados e os que se perspetivam realizar a curto
prazo.
A AMA – Amigos do Mondego e Afluentes tem, também, uma posição desfavorável ao projeto por
considerar que o mesmo não representa uma mais-valia para a região, antes pelo contrário, em muito
colidirá com os seus interesses socioeconómicos e ambientais. Considera esta entidade que existem
melhores alternativas à produção de energia, seja através de outras tecnologias renováveis, seja pelo
aumento da potência instalada em centrais já existentes: Aguieira, Raiva e Fronhas. O projeto afetará
sobre maneira a biodiversidade no ecossistema do rio. A nível da paisagem, alteraria, profundamente,
uma zona que é riquíssima, o vale do rio no maciço montanhoso localizado imediatamente antes da foz
do Ceira e da entrada no baixo Mondego. O rio Mondego, especialmente, naquele troço, é um local
privilegiado para o lazer, onde tanto os locais como visitantes de todo o país se deslocam para
veraneios, pesca desportiva, prática de jogos de entretém e vários desportos radicais. Existe já uma
exploração turística direta do rio, por empresas ligadas a atividades de lazer como a canoagem,
precisamente naquele troço, com um movimento de capital a rondar um milhão de euros anuais. Há
que referir ainda que a construção da mini hídrica está prevista para um local que se situa
aproximadamente a meio do percurso das descidas de canoa. Aquela região é visitada anualmente por
cerca de 30 mil pessoas. Tudo isso gera receitas para o Estado, cria cerca de 40 empregos diretos que
são funcionários das empresas ligadas aos desportos radicais e gera grandes receitas para a hotelaria,
restauração, artesanato, etc. Também a qualidade da água de consumo em Penacova - ficando a ETAR e
a captação de água na mesma bacia inundada, seria também afetada ou obrigaria a outros tipos de
investimentos, a agricultura, a lampreia, a partir da qual se faz em Penacova uma delícia gastronómica
(o arroz de lampreia) tão apreciada por gente de todo o país e que possibilitou o título de Capital da
lampreia, a esta Vila cheia de rusticidade, correria o risco de desaparecer, e, com ela, todo o legado
cultural, tradicional e gastronómico criado a partir de hábitos e costumes cujas origens se perdem na
memória dos tempos.
O Centro de Oceanografia manifesta, igualmente, uma posição desfavorável à construção do projeto. As
barragens e outros obstáculos construídos nos rios ao interromperem a continuidade longitudinal dos
cursos de água são um fator que contribui determinantemente para a redução de efetivos populacionais
ou até mesmo para a extinção regional de algumas espécies piscícolas que, para além do seu valor
conservacionista, também possuem um elevado valor económico. A perda de continuidade longitudinal
nos ecossistemas fluviais é particularmente gravosa para as espécies migradoras. O rio mondego
constitui ainda um importante reduto para espécies migradoras diádromas importantes, quer do ponto
de vista de conservação da biodiversidade, quer do ponto de vista económico, cultural e lúdico como
são o caso da lampreia, o sável, a savelha e a enguia-europeia- A construção destes obstáculos ao longo
do rio mondego veio limitar o habitat disponível para os peixes migradores a um troço com cerca de 40
km de extensão, dos quais apenas 15 km foram dados como efetivamente disponíveis para estas
espécies desenvolveram atividades vitais para completarem o ciclo de vida, nomeadamente a
reprodução. No sentido da recuperação das populações piscícolas do rio Mondego, já que permitiu o
acesso a mais um troço deste rio, foi construção uma nova passagem para peixes, a funcionar desde
2011, projeto que está a ser monitorizado através de um programa implementado pela APA e
presentemente a ser executado pela EU e centro de Oceanografia e com o qual se verificou as espécies
utilizaram eficazmente o dispositivo de passagem, tendo-se contabilizado cerca de 1 250 000 peixes,
podendo dizer-se com alguma segurança que o dispositivo é utilizado de uma forma significativa pela
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totalidade das espécies alvo. Com a construção do AHPP, foram identificados impactes de magnitude
elevada para os peixes migradores, o primeiro relacionado com a redução significativa de habitat
disponível, que ficará reduzida a cerca de 30 km o que corresponde a cerca de 50% do atual habitat
disponível e o segundo a destruição do habitat identificado com importante área de desova de algumas
espécies piscícolas, designadamente a lampreia marinha. A construção de uma passagem para peixes
associada ao projeto não garante de forma alguma a mitigação do impacto provocado pela barreira que
constituirá este empreendimento que, para além de reduzir em cerca de 50% o habitat disponível para
as espécies anádromas, destrói um troço de rio já identificado como de elevada importância para a
reprodução da lampreia-marinha assim como impossibilita o acesso ao troço a jusante da barragem de
fronhas, no rio Alva, atualmente considerado como um dos habitats preferenciais para a reprodução da
lampreia marinha do rio Mondego.
Catarina Paiva expressa uma posição desfavorável à implantação do projeto, pela afetação, por um lado
do ciclo de vida da lampreia, espécie de tanta importância para a região e, por outro, pela afetação das
atividades de turismo e lazer. Nesta região existe uma forte adesão aos desportos náuticos,
nomeadamente, canoagem e a implantação deste projeto irá, na sua ótica, afetar a estrutura atual do
rio e assim fazer com que ocorra a impossibilidade da realização desta atividade que tantos turistas e
benefícios económicos trazem para a região. Embora todos saibamos que devemos sempre optar por
tipos de energia que não recorram a combustíveis fósseis, sabemos que nem sempre a instalação de
energias limpas trazem mais benefícios do que malefícios. Assim, este estudo deve ser reavaliado para
que não se verifiquem situações como as descritas anteriormente e que trazem uma diminuição de
qualidade das populações e provocam danos irreversíveis ao ambiente envolvente da região afetada
pela construção.
João Carlos Marques Maia residente na aldeia de Foz do Caneiro, freguesia de Lorvão, Penacova, que irá
ser afetada pelo projeto no rio Mondego discorda, também, da implantação do projeto que destruirá,
de forma irreversível, a identidade do rio Mondego, a sua biodiversidade faunística e condicionará as
atividades de turismo e lazer em que assenta a economia da região.
Luís Maricato também expressa a sua preocupação quanto à implantação do projeto. Considera que os
impactes não foram corretamente avaliados sobretudo a nível da socio economia e fauna. Também não
estarão salvaguardados os habitats para a desova da lampreia-marinha. Também não lhe parece que a
solução apresentada para a subida do peixe seja a mais adequada, além de não estar prevista qualquer
ação para evitar a captura ilegal desta espécie. O risco de submersão da ponte rodoviária de Louredo,
bem como o elevado risco de cheia nas povoações de Rebordosa e Louredo são outras das
preocupações manifestadas.
Os restantes contributos não expressam uma posição contrária à concretização projeto embora teçam
algumas considerações e apontem medidas com vista a minimizarem os impactes inerentes à sua
implantação. Deste modo,
Celestino Flórido Quaresma considera que o AHPP, apesar do consequente desaparecimento da praia a
jusante da descarga do açude de Louredo que tão procurada é pelas populações de V.N. Poiares, poderá
ser aprovado desde que seja feito o alteamento do tabuleiro da atual ponte de Louredo. A criação de
um espelho de água propiciará a aproximação ao meio ribeirinho e potenciará ações de revitalização das
margens, percursos pedonais, ciclovias, parques, etc. Adverte que o nível máximo do espelho de água a
criar pelo açude não deve ultrapassar a cota de 31,0, de modo a não afetar a ocupação existente e
destaca pela positiva o cuidado em preservar ao máximo as condições para o exercício da canoagem.
A dg Território informa que a construção do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares
(AHPP) não constitui impedimento para as atividades por si desenvolvidas pelo que nada tem a opor.
Relativamente à linha aérea de transporte de energia elétrica que liga a central do AHPP à subestação
de Corrente verificou que tanto o traçado 1 como o traçado 2, poderá interferir com a visibilidade de
alguns vértices geodésicos pelo que para fazer esta análise solicita à empresa proponente do projeto o
envio das coordenadas dos pontos de apoio da linha, com a indicação do respetivo sistema de
referência, assim como a altura máxima dos mesmos. Os vértices geodésicos que poderão ser afetados
com a execução deste projeto são: ESPINHAÇO DE CÃO, de 3.ª ordem, da folha 19-B, à escala l 1:50 000
e SOBREIRO, de 3.ª ordem, da folha 19-B; à escala l 1:50 000. Quanto aos limites administrativos,
relativamente à localização administrativa do projeto, o mesmo será implantado nos municípios de
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Penacova, freguesias de Penacova e Lorvão, Vila Nova de Piares, freguesia de Arrifana e Coimbra,
freguesias de Santo António dos Olivais e Torre do Mondego.
O SEPNA informa que na área prevista para a implantação do projeto não existe qualquer infraestrutura
de comunicações nem a referida instalação deverá interferir com a servidão radioelétrica da GNR.
Embora identifique impactes negativos decorrentes da implantação do projeto, depois de ponderar os
custos e benefícios futuros para o País e para a economia local e verificar não existirem prejuízos
ambientais significativos nada tem a opor desde que cumprida na íntegra toda a legislação ambiental e
outra diretamente relacionada com a elaboração do referido projeto.
A ANA informa que a área prevista para a implantação do projeto não está abrangida por qualquer
servidão aeronáutica civil pelo que não está sujeita às condicionantes a ela devida. Relativamente à
linha de interligação do AHPP à subestação de Corrente, deverão ser contempladas as situações de
balizagem que se enquadrem na caracterização de obstáculos à navegação aérea da circular de
informação aeronáutica n.º 10/03, de 6 de Maio do INAC, onde se releva particularmente as situações
dos elementos que previsivelmente cruzem e/ou venham a situar-se em área “non edificandi” das
autoestradas, IP’s e IC´s e, ainda, que deverá ser consultada a Força Aérea Portuguesa.

6. CONCLUSÕES
O projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares corresponde a um dos lotes
colocados a concurso pela ARH Centro, mais concretamente ao Lote 1C, referente a um troço do rio
Mondego, localizado nos concelhos de Penacova e Vila Nova de Poiares, do distrito de Coimbra, com
potência instalada de 9 MW. Este lote foi objeto do concurso público publicitado através do Anúncio de
procedimento n.º 4721/2010, publicado na II Série do Diário da República, de 15 de Outubro de 2010.
O Projeto do Aproveitamento Hidroelétrico de Penacova e Poiares, resultando de um processo de
concurso lançado no âmbito da Resolução de Conselho de Ministros n.º 72/2010, enquadra-se, assim,
nos objetivos do plano estratégico nacional de energia aprovado para 2020, tendo por objetivo a
constituição de uma reserva de água com vista a permitir o seu aproveitamento para produção de
energia elétrica, pretendendo contribuir para a implementação das políticas e estratégias energéticas
nacionais e europeias, em particular no que se refere ao aumento da capacidade de produção de
energia com origem em fontes renováveis, à promoção da independência energética do país e à redução
das emissões de gases de efeito estufa.
A implantação do projeto encontra-se prevista num troço do rio Mondego localizado no distrito de
Coimbra, Concelhos de Penacova e Vila Nova de Poiares, cerca de 250 m a jusante da aldeia do Caneiro
(na margem direita). O projeto consiste na construção de um açude que criará um espelho de água que
se desenvolve até às proximidades da povoação de Carvoeira, numa extensão de 7 km.
Na zona de implantação e na área de influência do Projeto não foi identificada nenhuma área sensível,
definida nos termos da alínea a) do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
Na proximidade da área do projeto, junto à povoação de Raiva, encontra-se em funcionamento, desde o
ano de 2001, a “Mini-hídrica” de Penacova, com exploração a fio de água, sem alteração do regime de
escoamento. Tem uma produção anual de cerca de 23,7 GWh, correspondendo a uma potência
instalada de 9,3 MW.
A jusante do local de implantação do projeto, já na cidade de Coimbra, existe ainda o Açude-Ponte de
Coimbra, pertencente ao Sistema Hidráulico do Mondego, em funcionamento desde o ano de 1981.
A montante do local de implantação do projeto encontra-se instalado o sistema hidroelétrico da
Aguieira, constituído pelas barragens da Aguieira e Raiva, no rio Mondego, e Fronhas no rio Alva, com
uma potência instalada de 110 MW e uma produtividade média anual de 360 GWh, permitindo modelar
os caudais para jusante.
Na área de influência do projeto existem dois açudes (açude 1 e açude 2, respetivamente de
Reconquinho e de Rebordosa), destinados a atividades de recreio e lazer.
O projeto é constituído por:
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Açude do tipo galgável em betão, com uma altura máxima de 6,7 m acima de leito do rio, dotado
de comportas metálicas rebatíveis. O açude terá uma altura máxima acima da fundação de 15 m
e com um desenvolvimento do coroamento de 90 m;



O açude inclui ainda: descarregador de superfície, descarregador de fundo, concebido para
permitir o esvaziamento da albufeira, em cerca de 63 horas, à cota de 22,2;



A jusante do circuito da descarga de fundo será construída uma bacia de impacto, para
dissipação de energia;



Dispositivo de caudais ecológicos;



Captação e circuito de adução, na margem direita;



O circuito hidráulico do sistema de adução à central é dotado de sistema de limpeza das grelhas
e de comportas de seccionamento e ensecadeira. A restituição será direta para o rio Mondego.



Albufeira com uma área de 86 ha (NPA=31) e volume de 3 -5 hm .



Dispositivo para passagens de peixes;



Central, que funcionará em regime de abandono, e subestação implantadas no encontro da
margem direita do açude, onde serão instalados os equipamentos e instalações elétricas, e de
onde sairá uma linha elétrica aérea, a 60 kV, de ligação à rede elétrica nacional na subestação da
Corrente (Coimbra Norte).



A potência instalada será 9 MW e a produção média anual será 22,3 GWh.

3

Está previsto que o aproveitamento irá funcionar a fio de água, pelo que os níveis de água na albufeira
permanecerão praticamente constantes (com exceção dos períodos de caudais extremos).
Para minimização de impactes na obstrução às atividades associadas a canoagem e remo, o projeto
prevê, na margem esquerda, rampas e circuitos pedonais para facilitar a transposição do açude. Poderse-á prever, em faixa adjacente às rampas pedonais, a instalação de um sistema de corrimões que terá
como objetivo servir de apoio ao transporte das canoas para jusante diminuindo o esforço físico
necessário para esta transposição.
Da análise efetuada pela CA, considera-se de salientar o impacte positivo induzido pelo projeto, ao nível
socioeconómico, decorrente do contributo do projeto, através da produção de 22,3 GWh/ano de
energia a partir de fontes renováveis, para o cumprimento das metas estabelecidas por Portugal em
termos energéticos, com a diminuição da dependência nacional de combustíveis fósseis e de energia
elétrica importados.
Relativamente aos impactes ambientais negativos previstos com a implantação do projeto, verificou-se
que na fase de construção, de uma maneira geral, são considerados pouco significativos e minimizáveis
com a implementação das medidas de minimização adequadas.
No entanto, é na fase de exploração que os impactes negativos são mais significativos ao nível dos
recursos hídricos, ecologia e biodiversidade, e socioeconomia.
No que respeita aos recursos hídricos, a criação de 7 km de um regime de escoamento lêntico,
associado aos sistemas lênticos existentes das albufeiras de montante (Aguieira, Raiva e Fronhas),
contribuirá para o aumentando da vulnerabilidade da massa de água a fenómenos de eutrofização,
associados a fontes de poluição tópica e nomeadamente difusa, o que se traduz em impactes
cumulativos negativos significativos e não são minimizáveis.
Na avaliação do fator ambiental ecologia e biodiversidade, tendo em conta os constrangimentos
existentes atualmente no rio Mondego, a CA considerou que as populações piscícolas do rio Mondego,
que integram espécies de elevado interesse conservacionista, com a implantação do projeto, serão
altamente afetadas já que a implantação deste aproveitamento levará à fragmentação de habitats e à
inacessibilidade das zonas de reprodução, impedindo desta forma algumas espécies de completarem o
seu ciclo de vida. Estes impactes serão negativos, muito significativos, permanentes e irreversíveis.
Ao nível da socioeconomia, os impactes negativos mais relevantes prendem-se com a redução drástica
(de 13 para 5 km) da extensão onde a descida de canoagem é realizada, afetando desta forma uma
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ANEXO I
Enquadramento e localização do projeto
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Figura 2 - Localização administrativa do projecto
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Figura 5 - AHPP e traçados 1 e 2 da linha de média tensão.
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Figura 46 - Barragens e açudes entre a Aguieira (a montante) e a Ponte-Açude de Coimbra (a jusante)
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ANEXO II
Pareceres Externos
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ANEXO III
Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
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Anexo II do Parecer da CA
Índice de Avaliação Ponderada de Impactes Ambientais
I.

Enquadramento

O Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro de 2013, que define o regime jurídico de
avaliação de impacte ambiental (AIA) prevê a integração, na Declaração de Impacte Ambiental
(DIA), de um índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, conforme disposto no n.º
1 do seu artigo 18.º, que se transcreve:
1 - A DIA pode ser favorável, favorável condicionada ou desfavorável, fundamentando-se num
índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, definido com base numa escala
numérica, correspondendo o valor mais elevado a projetos com impactes negativos muito
significativos, irreversíveis, não minimizáveis ou compensáveis.
De forma a possibilitar a aplicação prática da norma acima transcrita, o Grupo de Pontos Focais
das Autoridades de AIA, constituído ao abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do mesmo diploma,
desenvolveu uma proposta de metodologia para determinação do referido índice, o qual se
constitui como uma ferramenta de expressão de resultados.
A referida proposta mereceu a concordância do Senhor Secretário de Estado do Ambiente,
através do despacho emitido a 17 de abril de 2014, e será aplicada por um período
experimental de um ano, após o qual será efetuado um balanço da sua aplicação.
De acordo com a metodologia proposta, a determinação do índice, pela natureza do exercício
de ponderação inerente, deve ser efetuada, em primeira instância, pela Comissão de Avaliação
e constar como anexo ao parecer a emitir ao abrigo do disposto no artigo 16.º n.º 1 do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro.
II.

Determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais

Face ao enquadramento acima apresentado, a Comissão de Avaliação procedeu à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais para o projeto em
avaliação.
Para efeitos de determinação do referido índice, a CA assumiu como pressuposto de base a
não inclusão da componente “Ordenamento do Território” como um fator ambiental
específico dado que o Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, no seu 18.º n.º 6, refere
que as situações de desconformidade com IGT não condicionam o sentido da decisão do
procedimento de AIA.
De acordo com a análise técnica efetuada, foi atribuída a seguinte significância dos impactes
do projeto sobre os fatores ambientais analisados:

Significância dos impactes
negativos

Significância dos impactes
positivos

Pouco significativos

Não identificados

Significativos

Sem significativo

Muito significativos

Não identificados

Significativos

Não identificados

Paisagem

Muito significativos

Não identificados

Socioeconomia

Muito significativos

Significativos

Qualidade do ar

Sem significado

Pouco significativos

Ambiente sonoro

Pouco significativos

Não identificados

Património

Pouco significativos

Não identificados

Fatores Ambientais
Geologia e
geomorfologia
Recursos hídricos
Ecologia e
biodiversidade
Solos e ocupação do
solo

Face às caraterísticas do projeto e aos seus objetivos, e tendo em consideração os valores em
presença nas áreas afetadas, foram atribuídos os seguintes níveis de preponderância aos
fatores ambientais considerados:
Fatores Ambientais

Preponderância

Geologia e
geomorfologia

Não relevante

Recursos hídricos

Relevante

Ecologia e
biodiversidade

Relevante

Solos e ocupação do
solo

Não relevante

Paisagem

Não relevante

Socioeconomia

Relevante

Qualidade do ar

Não relevante

Ambiente sonoro

Não relevante

Património

Não relevante

Com base na significância global dos impactes negativos e positivos identificados para os vários
fatores ambientais e dada à preponderância atribuída aos mesmos, a CA procedeu à
determinação do índice de avaliação ponderada de impactes ambientais, de acordo com a
valoração numérica definida na metodologia proposta pelo Grupo de Pontos Focais das
Autoridades de AIA.
Em resultado, foi determinado um índice de valor 5, o qual se considera que expressa
adequadamente a avaliação qualitativa desenvolvida no parecer técnico da CA.

